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"Ontstaan en ontwikkeling van de Looërmark 
van Veengebied tot Woongebied." 

Voorwoord. 
De geschiedenis van het woongebied "de Looërmark", gelegen in de gemeente Bathmen (0v.); zoals 

deze in dit overzicht zal worden beschreven is bedoeld om de huidige bewoners — zowel diegene, die er al 
geruime tijd wonen ,als zij, die recentelijk in dit mooie natuurgebied zijn neergestreken — volledig te informeren 
over alle interessante gebeurtenissen, die er door de jaren heen hebben plaatsgevonden en gerealiseerd. 

Met nadruk zou ik er bij dit begin op willen wijzen, dat het bungalowpark niet zonder meer volgens de 
gebruikelijke procedures tot het ontwikkelen van een woongebied is tot stand gekomen, maar in vele gevallen via 
afgedwongen verworvenheden van de bewoners zelf ! 

Men diene zich dus vooraf nadrukkelijk te realiseren, dat geconstateerde ongemakken zoals: enige 
wateroverlast, smalle en moeilijk begaanbare wegen, alsmede het ontbreken van parkeerplaatsen in het park 
onvermijdelijk een gevolg zijn van de maximaal bereikbare inspanningen om het woongenot hier zo aangenaam 
mogelijk te maken. 

Daarentegen zijn er vele voordelen te noemen bij " het hier-wonen" waar te nemen, zals: de ruime 
afmetingen van de kavels en de daarop rijkelijk aanwezige natuur. Met genoegen zal de bewoner toch de 
weelderige flora om zich heen opsnuiven en de magistrale bebossing als een ware bescherming van zijn 
heiligdom koesteren... 

In welk woongebied van stad of dorp vind je nog byzondere struiken als de gagel en zo vele soorten 
mossen ? Om nog maar te zwijgen van de ontelbare soorten vogels, die je in dit gebied 's morgens vrolijk doen 
ontwaken ? Of: let eens op de eekhoorns de woelmuis en 's nachts op de uilen ! 

Vooral is dus de Looêrmark niet alleen een meesterlijk gebied om te wonen, maar ook om — als je dat 
wilt — de stilte en rust om je heen te ervaren. Houden dus zo... ! 

In een aantal hoofdstukken zal ik een via chronologisch overzicht trachten uit te leggen, hoe de 
Looêrmark dus van een Veengebied: een Woongebied is geworden. 

Zo zult U via afzonderlijke rubrieken worden geinformeerd over: de voorgeschiedenis; gasvoorziening; 
riolering en verbetering wegen; legalisering; kabeltelevisie; straatverlichting en kleinere wetenswaardigheden. 

Hoofdstuk 1: de Voorgeschiedenis.  
Het landelijk gelegen gebied "de Looêrmark " was voor en tijdens de oorlogsjaren 1940 —1945 in feite 

een enigszins woest gebied, met lage begroeiing en tijdens natte perioden: veel grondwater. Het kwam wel eens 
een enkel jaar voor, dat de boeren uit de omgeving er koeien lieten grazen op de stukken met het hoge helmgras, 
maar vaak kwam dat niet voor, omdat het er toch vaak te nat was. 

Het gebied was eigendom van "SchiMIder-Jan", een boer, die niet veraf woonde van het gebied, 
namelijk ongeveer bij de oprit van de huidige A1. Hij heette natuurlijk niet zo, maar zijn boerderij droeg de 
naam "het Schoolt" en binnen de omgeving was dat genoeg om te weten, met wie men van" doen had 

In de laatste dagen van de oorlogsjaren is het gebied nog onderdeel geweest van enkele 
oorlogshandelingen. Toen de Canadese bevrijders begin April 1945 de stad Zutphen — na felle straatgevechten -
hadden ingenomen, wilden ze in Deventer niet op dezelfde weerstand stuiten en besloten toen via een 
omtrekkende beweging Deventer aan te vallen. Zo zou men — komende van "de Wippert" via Loo richting 
Schalkhaar trekken. Men stuitte onderweg hier en daar op enige bescheiden tegenstand, zoals ook in de 
Looërmark. Een viertal Duitse militairen hadden zich aldaar in een verdedigingsput ingegraven, maar hadden 
niet door, dat hun verzet werd opgeruimd door mitrailleurvuur van laagvliegende geallieerde Spiffires, die juist 
vanuit de andere — dus niet verwachte richting — kwamen aanvliegen. De aanval was hevig en niets ontziend, 
getuige het tevens van de weg (Oudendijk) schieten van een toevallig passerend paard en wagen. 

Verder vermeldt de geschiedenis nog, dat op een zekere dag een tweetal bommen in de Looërmark zijn 
gevallen ter hoogte van de percelen 43-45. Waarschijnlijk van een aangeschoten bommenwerper, die ijlings 
zijn ballast kwijt wou. 

In de periode van 1945 tot circa 1969 bleef het gebied vrijwel ongerept, er werd wel wat bosbouw 
gepleegd en zelfs in een bepaald jaar een groot aantal lariksen aangepland. 

Tot zover voor deze keer, in een volgende editie zal ik verhaal doen van de verkoop van de grond, mede 
omdat de Gemeente Bathmen op zoek was naar een aantrekkelijke plaats voor de bouw van een zwembad. 

Toon Stenvert. 
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1 	ZEER EXCLUSIEVE 
AANBIEDING 

UNIEK GELEGEN PERCELEN GROND 1 
voor de bouw van BUNGALOWS, waar ook een 
VERWARMD ZWEMBAD aanwezig is? 

Dit vindt u in LOO-BATHMEN in het bijzonder 
fraaie natuurgebied van Holten (0v.) (6 km van 
bet dorp Holten). 

• De grootte van de percelen varieert van 
ca. 950 tot ca. 1150 m2. 

• De koopprijzen van de grond bedragen 11 
resp. f 12.500,— en f 13.500,—. 
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•
SCIIIKBAAR, doch geen bouwplicht.,  
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.4, 	• De terreinen zijn alle gelegen aan ver 
-:"... e 	harde gemeentewegen. 
Ît ;:,‘..--• Waterleiding en elektriciteit zijn diter-: 
i•-■t •,:.'.  

• Zeer gunstige GELDBELEGGING door 
de lage prijzen en UNIEKE ligging. 	11 

• Bij het terrein is een. VERWARMD 
ZWEMBAD aanwezig. 

• Het bungalowpark ligt op 2% km afstand: I 
van de nieuw in aanleg zijnde autoweg - 
E 8. Dus zeer gunstige verbindingen, 111 
zowel met West- als Oost-Nederland. (Dit, 
betekent b.v. in de zeer nabije toekomst' 
slechts 1 uur rijden vanaf Amsterdam). •1 

• Bathmen ligt 7 km ten oosten van De-,.! 

1 

1 

1 
1 

Waar vindt u in Nederland 
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Ontstaan en ontwikkeling van de Looërmark 
van Veengebied tot Woongebied." 

Hoofdstuk 2 : het Ontstaan.  
Het is allemaal begonnen op 27 Mei 1963, toen Jacobus Johannes 
Reilink landbouwer, verscheen ten kantore van Notaris Batenburg 
te Deventer om enkele percelen bosgrond, gelegen aan de 
Holtenseweg te Loo, kadastraal bekend: Gemeente Bathmen nrs. B 
2739,2740 en 2741 tesamen groot 9Ha, 6Are en 50 centiaren te ver-
kopen voor de prijs van J: 43.750.- aan een drietal z.g. comparanten. 
Deze Heren: C. Willemsen en J. Nieuwenhuis, beide veehandelaar te 
Diepenveen en J.P. Douma,houthandelaar konden het gekochte 
dadelijk als kopers, vrij van huur en pacht in bezit en genot 
aanvaarden, waarbij door verkoper "aan de inplantplicht moest zijn 
voldaan ten genoegen van Staatsbosbeheer! ". 
Kijk, dat was nog eens krasse taal, wat het ook te betekenen had bij 
deze overeenkomst. Ik vaag me af of toen daadwerkelijk het aantal 
op de percelen aanwezige bomen zijn nageteld om aan het vereiste 
kwantum te komen...! 
Toen daarna op 5 November 1964 via Notaris Smalbraak te 
Deventer een volgende verkooptransactie werd geregeld ten faveure 
van de eerder genoemde kopers, waardoor zij ook een perceel 
bosgrond gelegen aan de Pothaarsweg (kadastraal bekend onder 
Bathmen B3045, groot één Ha 36 Are en 50 centiaren) in bezit 
kregen (verkoper D.JBrilman, landbouwer te Loo Bathmen) voor de 
prijs van 1: 12.650.- kun je wel stellen, dat het hele huidige grondge-
bied van de "Looërmark" in handen was gekomen van — wat toen 
heette — "Het Gelders Bouwteam". Waarschijnlijk dus de nieuwe 
firmanaam van de kopers. 
Al snel werd duidelijk, wat de bestemming moest worden van 
voornoemde aankoop, toen op 23 December 1966 door B&W 
Bathmen een verzoek werd ingediend bij GS van Overijssel voor het 

1 afgeven van "een verklaring van geen bezwaar voor het verlenen 
van een vergunning voor de bouw van een recreatiecentrum, 
bestaande uit een zestigtal vacantiewoningen, een restaurant annex 
winkel en een zwembad ten name van het Gelders Bouwteam te 
Apeldoorn". 

Dat — zo bleek — ging niet maar zo een-twee-drie, want het Staatsbosbeheer maakte bezwaar, omdat toen de 
algehele herziening van het bestemmingsplan van de Gemeente Bathmen nog niet was goedgekeurd. Het 
wachten duurde het Gelders Bouwteam kennelijk te lang, toen middels een schrijven van Gem. Bathmen het 
ingediende plan per 22 December 1967 "zal worden gerealiseerd door de N.V.Makelaarskantoor Beekman en 
Woutersen te Eerbeek". Inmiddels begon de Gemeenteraad van Bathmen zich ook te roeren met vragen over 
De realisatie van het plan en "of het hier gaat om bungalows voor permanente bewoning". Het antwoord werd 
gegeven via citaten uit "de algemene verordening op recreatiewoonverblijven". 
Bij nalezen hierover val je onmiddellijk in een deuk bij artikelen als: "... een zomerhuis te gebruiken alleen in het 
zomerseizoen, waarbij een bepaling het mogelijk maakt om recreatiewoonverblijven ook te doen gebruiken 
tijdens weekeinden en vakanties buiten het zomerseizoen o. a. voor het herstel van gezondheid van een of meer al 
of niet met name genoemde personen...! En dan moest het zomerhuis wel voorzien zijn van een doeltreffende 
verwarmingsgelegenheid! ...Verder mocht het bouwen van zomerhuizen alleen geschieden, indien het terrein, 
waarop wordt gebouwd grenst aan en weg.. ! Alsof recreanten niet anders gewend zouden zijn hun eigen toegang 
naar de voordeur te kappen...! 
Na nog veel meer gepraat en herhaalde uitleg over het tot stand komen van het plan komt op 14 Oktober 1968 de 
verlossende brief van het Provinciaal Bestuur van Overijssel van GEEN BEZWAAR 
Deze uitspraak leidde al snel tot de plaatsing van nevenstaande advertentie in het Deventer Dagblad . 
Hoe het verder ging over de kosten,verbonden aan het project, het salaris van de badmeester en de "Eén-
guldenclausule" vertel ik in de volgende Marker Bosbode. Zie er maar naar uit, wanais wat af gerommeld. 1 

Toon Stenvert 
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Ontstaan en ontwikkeling van de Looërmark 
van Veengebied tot Woongebied." 

Hoofdstuk 3 : Goedkeurinz en Voorwaarden.  
De brief met de "Verklaring van geen Bezwaar" van het 
ProvinciaalBestuur van Overijssel van 14 Oktober 1968 
wordt besloten met de volgende regels: 
"Verder stellen wij U ermede in kennis, dat bij ons uit 
financieel oogpunt geen bezwaar bestaat tegen overname 
van het zwembad 
mits in een reëel sluitende begroting voor het jaar 1969 
kunnen worden opgevangen: 
a. het te verwachten nadelige exploitatiesaldo van het 

bad; 
b. het salaris van de badmeester buiten het badseizoen 

voorzover deze alsdan in gemeentedienst werkzaam 
zal zijn!". 

Kijk, dat laatste punt was dermate verrassend, omdat dit 
sociale aspect door de Provincie werd geopperd; daar 
waar zoiets toch van de Gemeente verwacht had moeten 
worden, maar helaas niet in de raadsverslagen is terug te 

• ,ffi,4 	 vinden...! 
Overigens blijdschap alom tijdens de volgende 
gemeenteraadsvergadering en de Voorzitter sprak dan ook 
juichend uit, dat de feestelijke opening van het zwembad 
zal plaats vinden op 1 Juli 1969. 
Met name voor de interesse van de nieuwsgierige 

VOORAANZICHT PERCEEL 30 	 Looërmarkbewoner volgt hier een bloemlezing van het 
goedgekeurde besluit van 22 April 1979 m.b.t.de bouw 
van het "Recreatiecentrum": 

De Raad der Gemeente Bathmen verleend aan het Makelaarskantoor Beekman en Woutersen N. V. te 
Apeldoorn vergunning om de door hen aangekochte percelen grond in bouwterreinen te verkavelen en 
de daarbij nodige voorzieningen te treffen ten einde deze kavels te verkopen aan personen, die daarop 
een recreatiewoning kunnen bouwen ! 
De Heren zijn dientengevolge bereid aan de Gemeente in eigendom voor de som van f I.- over te 
dragen: 

Ia. Het voor hun rekening aan te leggen volledig geoutilleerd zwembad, kinderbad, 
waterzuiverings- installatie en de daarbij behorende bedrijfsgebouwen; 

b.De grond behorende bij voornoemde zwembaden en de daarbij behorende 
bedrijfsgebouwen ter grootte van ca.20100 m2, onder voorwaarde, dat de Gemeente de exploitatie 
van de zwembaden, het onderhoud hieronder begrepen, voor haar rekening neemt; 
De Heren verder in eigendom voor de som van ƒ 1.-over te dragen: 

Ha. De grond bestemd voor openbaar parkeerterrein ter grootte van ca. 2400 m2. 
b. De grond bestemd voor wegen in het recreatiecentrum Loo, nadat deze wegen voor hun 

rekening zijn verhard, ter breedte van 3 meter, onder voorwaarde dat de Gemeente de grond bestemd 
voor openbaar parkeerterrein onmiddelijk na overdracht in behoorlijk verharde toestand brengt en er 
voor zorgt, dat de wegen steeds in behoorlijke staat van onderhoud verkeren. 

Verder werd bepaald, dat er op het terrein van het zwembad geen café-restaurant werd 
toegestaan, maar wel een door verkopers daarbuiten opgericht gebouw van dezelfde strekking. 
Daarbij - het nogal merkwaardige verbod - , dat de omliggende percelen in een straal van 2,5 km. van 
het recreatiecentrum geen voordelen van de door verkopers getroffen voorzieningen mochten treffen 
om b.v. ijs, dranken of snoepwaren te verkopen...! 

Zo ziet U, er is wat afbepaald om tot de realisatie van onze "agglomeratie" te komen, maar 
eenmaal beklonken met een hamerslag van de Voorzitter , was het de Heer Nikkels, die ter 
gemeenteraadsvergadering verheugt verzuchtte, dat "de gemeente Bathmen toch maar mooi een 
zwembad krijgt voor de prijs van één gulden en dat-ie 't voor die prijs maar mooi "een koopje" 
vond..! 	 Wordt vervolgd , 	 Toon Stenvert. 
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Momentopname van April 1970 
(zo jong 72g het groen er toen nog uit !) 



Ontstaan en ontwikkeling van de Looërmark 
van Veengebied tot Woongebied. 

Hoofdstuk 4: Verdere ontwikkelingen.  
Het is zomer 1979 en de verkoop van de percelen in het "Recreatiecentrum Looërmark" loopt voorspoedig. 
Ook het bezoek aan het zwembad begint op gang te komen. Vanaf de openingsdatum 28 Juni tot de sluiting 
"half Oktober 1" hebben 50.000 zwemlustigen het bad bezocht. Reden dus voor de Gemeenteraad om op 14 
November 1969 een krediet van J: 183.850.- te verlenen voor de uitbreiding van het zwembad "de 
Looërmark"met een diep bad ter grootte van 25 x 17 meter. Een bedrijf onder de naam TIP-Twello heeft toen 
dit bad in 1970 "als pilot-demonstratie" gebouwd en het bad voorzien van een betonnen bodem met wanden van 
plastic-coating. Omdat het hier om een eerste probeersel ging van een nieuw door dit bedrijf ontwikkeld 
procédé, heb ik van betrouwbare bron vernomen, DAT DIT BAD (OOK) VOOR EEN SYMBOLISCH BEDRAG 
VAN EEN GULDEN AAN DE GEMEENTE IS OVERGEDRAGEN 1 Het totale zwembadcomplex bestond toen 
uit twee delen. Een diep bassin met duikplank en een ondiep bad voor ongeoefende zwemmers. Het 
zwembadcomplex is overigens in 1991 geheel gerenoveerd. 
Tijdens de Raadsvergadering op 12 Maart 1970 wordt er gevraagd naar de gang van zaken in de "Looërmark. 
De voorzitter meent te weten, dat 50 van de 70 percelen verkocht zijn. Er zijn er, die gekocht hebben en over vier 
jaar pas gaan bouwen. De ervaring is nu, dat de dure vakantiebungalows van f: 40.000.- tot f: 80.000.-niet 
meer gebouwd worden. Nu worden er slechts vakantiewoningen gebouwd in de prijsklasse van f. 15.000.- tot 
f. 20.000.-. (opm. van de redactie: TEL UIT JE WINST...!) 
Voorts deelt de voorzitter mee, dat een plaatselijke middenstander bereid is gevonden een klein restaurant in het 
recreatiepark Loo te bouwen. Duizend vierkante meter wordt hiervoor bestemd De overige 2000 m2 kan de 
gemeente overnemen van de exploitant voor een bedrag van ad .f 3600.- B&W overwegen op dit terrein een 
midgetgolfbaan aan te leggen. De heer Nikkels vraagt daarop, "of de grond alleen voor die midgetgolfbaan 
gebruikt gaat worden", waarop de voorzitter antwoordt, dat er geen voorwaarden gesteld zijn, maar dat het 
gemeentebestuur uit oogpunt van goed beleid moeilijk een andere bestemming hieraan kan geven ! 
(opm. van de redactie: Hier is dus over nagedacht... !) 
De animo voor het midgetgolfen werd na aanleg van de banen al snel minder, enkele jaren later is deze 
verplaatst naar het graspark op het zwembad, waarna op 10 Juni 1976 werd besloten op het voormalige terrein 
van de midgetgolfbaan twee woningen te bouwen. 
De wegen in de Looërmark waren vanaf de start van het park een zorgenkindje. In de eerste cc 'sten tussen 
"verkoper en koper" stond nadrukkelijk vermeld dat door het terrein de nodige electriciteits- en waterleidingen 
zouden worden aangelegd en de op tekening aangegeven wegen worden aangelegd en verhard; maar hoe en met 
welk materiaal bleef in het ongewisse! Nou, dat hebben we geweten: een ondergrondje van veengrond met een 
gravel-laagje. Het gevolg: Snel in het wegdek vallende kuilen en afgetrapte zijkanten. 

Na jarenlang aandringen van de eerste bewoners, deelde de voorzitter van de raad op 25 April 1975 ! mede, 
dat men zich als oplossing van het ongemak der wegen in de Looërmark: zich zou beperken tot een éénmalig 
aanvullen van de wegen met 50 ton mijnsteen! Hij voegde er vervolgens aan toe, dat hij "Volgend jaar met een 
nieuw voorstel zou komen en proberen bij de bewoners van het park een vrijwillige bijdrage los te krijgen om 
de verharding definitief op te lossen !" 
Tijdens het verdere verloop van het debat zegt de Heer Heuvelman , dat hij vóór de vergadering een telefoontje 
heeft gehad van enige belangstellenden uit de Looërmark, waarin men had gezegd, dat hun voorkeur uitging 
naar een verharding met mijnsteen en men met asfaltering bepaald niet gelukkig zou zijn ! 
De voorzitter antwoordt hierop, dat hij daarmee erg gelukkig is, want ook hij is zeer geporteerd voor het behoud 
van het rustieke karakter van de Looërmark. 
Hoe het verder ging met onze strijd voor betere wegen bespreek ik pas weer in het hoofdstuk over de aanleg van 
de riolering in 1981. 
Nog wel interessant voor de lezers inzake de wegen is de bepaling; ook vastgelegd in de hiervoor genoemde 
contractvoorwaarden, dat: "Koper dient een eventuele afscheiding van het gekochte tenminste vier meter uit 
de as van de weg te plaatsen, deze mag niet hoger zijn dan vijftig centimeter en dient voorts te worden 
uitgevoerd op de wijze als de betreffende bouwvergunning aangeeft ! 

't IS MAAR, DAT U HET WEET; MOCHT U NOG EENS MET DE GEMEENTE IN CONFLICT 
RAKEN 1 

Wordt vervolgd: 	 Toon Stenvert 



5 

Ontstaan en ontwikkeling van de Looërmark 
van Veengebied tot Woongebied. 

Hoofdstuk 4: Gasaansluiting Looërmark.   

SCHALKHAAR. — Met grote voortvarendheid is de N.V. Salland-

gas bezig om de onrendabele gebieden van aardgas te voorzien. In 

1972 is een groot deel van het zogenaamde witte-vlekkenplan ingevuld 
en voor 1973 staan ook weer een aantal witte vlekken op het punt te 

verdwijnen. De exploitatierekening kan dit dragen want er is een 

winst van circa 68.000 gulden. 

Voor 1973 staan de gasaansluiting 
voor Loo en Looërmark, Lettele en 
Middel, op het programma. „Door 
het aansluiten van deze minder ren-
dabele gebieden zal een exploitatie-
tekort ontstaan van ongeveer f 19 000 
jaarlijks", aldus de heer W. Coen-
ders, directeur van Sallandgas giste-
ren tijdens een vergadering van aan-
deelhouders. 

Voor het gebied Loot  en Looërmark 
komt er een leiding van het district-
station aan de Looweg tot een nieuw 
te b^,twen station in de buurt van 
het ingalowpark Looërmark. Dit 
bung.iowpark kan dan tevens aard-
gas krijgen. Daarom is er ook enige 
haast geboden met de aanleg van 
deze leiding, want de gemeente 
Bathmen heeft op grond van de hin-
derwet besloten dat de propaangas-
tanks die nu nog in het bungalow-
park staan per 1 september 1973 ver-
dwenen moeten zijn. De aansluitkos-
ten voor de bungalows, die overwe-
gend in de zomer bewoond worden, 
zal ongeveer 250 gulden bedragen. 

De boring Coevorden-2. 
Hier werd in 1948 voor de 
eerste maal aardgas in 
Nederland aangetroffen. 

Het is inmiddels 1972 en in de Looërmark 
wordt druk gebouwd. De meest noodzakelijke 
voorzieningen (water, elektra en telefoon) zijn 
voorhanden. Echter geen riolering en gas. Een 
septictank blijkt voor de vuilafvoer een goede 
oplossing. Voor het koken van het dagelijks 
potje worden op verschillende percelen 
propaangastanks geplaatst. 

Het park wordt leefbaar en ook zij, die zich definitief vestigen, voelen zich happy. 
Waarom ook niet, uit een onderzoek onder de bewoners deelt bijna iedereen mede, dat 
men op voorspraak van de toenmalige burgemeester Bazen "er geen enkel bezwaar is 
tegen permanente bewoning, integendeel: het zou goed passen in het beleid er een 
goede gave wijk van te maken i.p.v. een tweede woningobject. Legalisatie is slechts 
een kwestie van tijd!". 
De Gemeente Bathmen lijkt voorshands in haar nopjes met de verrijking van zo'n 
mooi woonpark binnen de gemeente en waagt er op zekere dag een excursie onder 
leiding van wethouder Lunenborg aan. Echter: De man schrok zich een hoedje, toen 
hij de wijd en zijd verspreide propaantanks zag en riep verschrikt uit: "In zo'n 
bosrijke omgeving zijn dat net onontplofte bommen..!" De man had in wezen 
natuurlijk gelijk, als er wat mee zou gebeuren, dan kon een hevige brand snel het 
gevolg zijn. 
Dus werd er in de gemeenteraad over gesproken en al snel was een ieder het erover 
eens, dat die tanks moesten worden opgeruimd. Maar wat nu, er moest natuurlijk een 
alternatief komen. En dat was niet snel voorhanden, omdat het energiebedrijf 
"Sallandgas" onlangs immers hautain had laten weten, geen "super-onrendabele 
gebieden op het aardgasnet aan te sluiten..!" 
Die stelling kon men natuurlijk niet vasthouden, want ons land werd immers nog niet 
zo lang gelang geleden verrast met grote aardgasreserves en daar zou iedere 

Nederlander van mee mogen profiteren. Dus kreeg men op 23 Februari 1973 een voorstel in de bus met de 
voorwaarden voor aansluiting op het gasnet en een brochure over"Aardgas....", inclusief de deadline van 
inschrijving. Tevens ontving men een uitnodiging voor een voorlichting over een en ander op Maandag 12 Maart 
1973 in café "Jachtlust", Loo 108..! De aansluitkosten waren voor die tijd vrij fors (250 gulden), temeer omdat 
het een basisbedrag betrof voor een aansluiting met een leiding tot twintig meter. Meerlengte moest extra 
worden betaald, evenals — de zo nodige — ombouwkosten aan goed functionerende gastoestellen. Aanleg van 
binnenleidingen moest door een ERKEND gasinstallateur worden gedaan en er moest een schets worden 
overhandigd van de ligging van de binnenleidingen. 

De gasvoorziening is dat jaar naar aller tevredenheid voltooid en kon eenieder zich verblijden met de 
extra mogelijkheden van de nieuwe voorzieningen. Zo kon je je bezig gaan houden met het aanleggen van 
centrale verwarming in je huis en die dure warmwater boiler de deur uit gooien. Dat ding vrat namelijk vele 
elektrische kilowatts en dat liep doorgaans in de papieren. 

Ikzelf had dat ding een jaar eerder reeds een doodschop gegeven en wel om de volgende redenen: 
Ik had toen in Oktober dat jaar op een mooie Donderdag zo'n boiler laten installeren en ben na afloop van de 
werkzaamheden van de monteurs van Sallandgas naar huis gegaan. ( U begrijpt, ik recreëerde nog en woonde in 
Deventer). De Zaterdagmorgen daaropvolgend bereikte mij een telefonische noodkreet, dat "een groot deel van 
mijn bostuin onder water stond en het water in de keuken hoog tegen de muur op spoot.. ! " . Ellende dus alom en 
bij onderzoek bleek, dat een stopkraan van de zojuist geplaatste boiler was afgebroken en de volle waterdruk 
via de muur en de gootsteen in de septicput buiten was gelopen, die uiteraard die continue toevloed niet kon 
verwerken. En dat was natuurlijk nog niet alles, want de vloer van het hele huis stond onder water. 

Sallandgas ingelicht, verzekering gewaarschuwd, schaderapport opgemaakt en wachten op het wijze 
oordeel, wie door oorzaak en gevolg de schade wilde ophoesten. Nadat de verzekering van het energiebedrijf het 
eerst nog heeft geprobeerd, om alleen het defecte stopkraantje te willen vergoeden; was Sallandgas zo humaan 
om voor het al op te draaien. Zo zie je, dat ik al zoveel eerder met WATEROVERLAST van doen heb gehad; 
vér voordat men daar in de Looërmark een punt van maakte...! 

Wordt vervolgd 	 Toon Stenvert. 



Ontstaan en ontwikkeling van de Looërmark 
van Veengebied tot Woongebied. 

Hoofdstuk 5a: de Huisnummerine.  
De huisnummering van de Looërmark is al jaren 
een mysterie voor diegene, die bij de inwonenden 
op bezoek willen komen. Geen logische volgorde is 

op enigerlei wijze herkenbaar. 
Laat ik daarom dan ook maar direct duidelijk zijn: Er is nooit op geen 
enkele wijze naar enige logica in deze gestreefd; niet door de 
Gemeente en niet door de Project-ontwikkelaars, die de percelen in 
aanvang hebben verkocht. Toen zij eenmaal de grond mochten verdelen 
in kleine kavels, was natuurlijk hun enigst belang om ieder perceel 
herkenbaar te maken. Ook de Gemeente greep niet in, omdat het hier 
immers een recreatiegebied betrof en woningen hierbinnen geen 
postbusnummer behoefden ! Ook de twee laatste cijfers van de 
kadastrale nummering van ieder perceel onder "Bathmen B7"- die 
allen beginnen met de cijfers 36 is in geen enkel geval gelijk aan het 
huisnummer...! (b.v. 3630 zou huisnr.30 moeten zijn, maar is 3656). 
Toen in 1978 de Gemeenteraad van Bathmen deze wirwar toch te gortig 

vond is een bedrag van 14.757,67 gulden beschikbaar gesteld voor "verbetering van de bewegwijzering in de Looërmark". Of 
dat nu de kosten zijn geweest van het bord op nevenstaande foto, is nergens terug te vinden..maar plots stond-ie er... zonder 
overleg tijdens mijn vakantie vlak voor mijn tuin. U moet van mij aannemen, dat ik daar niet gelukkig mee was en een 
protestbrief heb geschreven naar B&W van Bathmen. "Omdat ik de plek niet prettig vond voor het aanzien van mijn perceel; ik 
daarnaast wel positief stond voor het plaatsen van een plattegrond met huisnummeraanduiding voor de Looërmark; maar 
vooral omdat ik vond: "dat de plaats van het bord — verkeerstechnisch gezien — onjuist is gekozen, n.b links van de rijbaan, 
zodat iedere automobilist bij raadpleging van de plattegrond naar links zal uitwijken en er daardoor gevaarlijke situaties op 
het kruispunt kunnen ontstaan !" Het antwoord van B&W kwam per brief d. d 14 December 1978) en luidde als volgt: "In 
antwoord op Uw hierboven aangehaalde brief delen wij mede, dat wij ons ter plaatse op de hoogte hebben gesteld Wij zijn tot 
de conclusie gekomen, dat het bord met plattegrond ook wel aan de andere kant van de weg geplaatst kan worden. Dit zal zo 
spoedig mogelijk gebeuren". 
Het bord is toen verplaatst naar de nieuwe plek, waarna het een prooi werd van onze eigen "lieve jeugd", die het glas er 
binnen de kortste keren uitgooiden en door de regen de kaart niet meer leesbaar werd. De Gemeente hee)ft het bord toen binnen 
een halfjaar opgeruimd... ! 
Latere pogingen van de bewoners, om alsnog een wat herkenbaar nummersysteem te bewerkstelligen zijn — ondanks inventieve 
pogingen (zie schets elders) — alle gestrand. De huidige nummeraanduiding voldoet middels de blauwe borden ( bij goed lezen) 
naar behoren. Alle huisnummers zijn er op terug te vinden, behalve één: nr. 30 ...! U begrijpt het: .. "de mijne... ! " 

Hoofdstuk 5b: het Huisvuil.  
Toen de Gemeente raad in December 1978 het "Voorstel tot wijziging van de verordening op de heffing en invordering van 
reinigingsrechten" aannam, kwam de Looërmark hierbij voor het eerst in beeld. Voordien moest men maar zien, hoe men daar 
met zijn huisvuil aan moest. Er werd nog gewerkt met plastic zakken en als je die aan de straat zette, dan waren ze meermalig 
overgeleverd aan muizen en katten ed En dat leidde dan weer tot ernstige vervuiling in ons park De vuilniswagen vertikte het 
in die tijd om over de bar slechte wegen van de Looërmark te rijden; maar daar kwam verandering in,toen er voor betaald 
moest worden. Het jaarbedrag werd vastgesteld op 11.63,, maar of "de mensen in de Looërmark dat bedrag ook moesten 
betalen" werd onrechtvaardig gevonden, omdat "die een huisje hebben, dat slechts verschillende weekends per jaar bewoond 
wordt... ". Dus werd het verschuldigd bedrag voor ons gereduceerd tot fl. 21.- Maar de ophaaldienst bleef moeilijk doen, 
omdat men klaagde "er niet met de wagen door kon, vanwege de overhangende takken!" En dat brengt ons dus gelijk tot het 
volgende 

Hoofdstuk Sc: de Snoeiplicht.  
De Gemeente Bathmen was al in de vroegere jaren fanatiek door de bewoners te sommeren "overhangende en 
uitzichtbelemmerende takken" te snoeien. Dat leidde in November 1984 zelfs tot een dreigend schrijven "aan de bewoners van 
dit pand", waarin stond vermeld: "dat indien men niet vóór 19 November aan deze verplichtingen zou voldoen:  Wij de politie 
zullen verzoeken op te treden..!" Steevast kan dan de vraag van de bewoners: "Dat willen we wel, maar waar laten we het 

snoeiafval ?". Met name in de latere 90er-jaren mochten we het snoeia f val vanaf 1 
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Oktober tijdelijk deponeren op de parkeerplaats van het zwembad. Een tijdelijke 
oplossing waar iedereen dankbaar gebruik van maakte. Maar het bleef niet bij 
"overhangende takken": hele ontbossingsaktiviteiten werden er gedeponeerd ! En 
het werd nog gekker toen de omliggende boeren hun "singels" gingen inkorten en 
grote massa's groen op onze parkeerplaats begonnen te storten....Dat gaf dus een 
grote rotzooi,waardoor het frontbeeld van de Looërmark ernstig werd ontsiert! 
Gelukkig mag het heden ten dage niet meer en kan men terecht bij het depot aan de 
Gorsselse weg. Een laatste anekdote wil ik U hierbij niet onthouden: 
Het is 3 Maart 1977 en een ijverige ploeg van de "Resa"is, onder leiding van een 
gemeenteopzichter zonder toestemming en liefst ongezien op de hoekpercelen van 
het park bezig drastisch het struikgewas in te korten; alles kennelijk onder het 

1 	 mom, dat de vuilniswagen er ruim langs moet kunnen. Protestbrieven naar de 
Gemeente, waarop het antwoord: "dat er  misschien niet volgens de regels gesnoeid 

Houten palen op de kruispunten met is!" Uiteindelijk hebben de gedupeerden voor een bedrag van jl. 60.- nieuw mogen 
gecombineerd naar beneden 	inplanten met octolauken- en laurierstuiken. Ze staan er nog steeds en heel erg 

stralende verlichting. 	"groter gegroeid ..!" 
Wordivervolgd 	 Toon Stenvert. 



Ontstaan en ontwikkeling van de Looërmark 
van Veengebied tot Woongebied. 

Hoofdstuk 6: de Riolering — deel 1.  
Op 5 Maart 1979 viel er bij de toen in de Looërmark wonende vaste 
bewoners en recreanten een uitnodiging in de bus met een oproep voor 
een eerste bewonersbijeenkomst op 16 Maart in zaal Jachtlust. 
Het was een soort "smeekbede" om toch maar vooral te komen opdraven, 
want de ondertekenaars van de brief waren de natte toestanden op wegen 
en terreinen in ons woongebied meer dan zat. Er was al terloops contact 
geweest met de politiek in Bathmen en om te komen tot een éénsluidend 
advies van alle belanghebbenden in de confrontatie met die overheids-
dienaren, was het dus de hoogste tijd om eens onder elkaar van gedachten 
te wisselen. De brief was ondertekend door A.Steur (coórdinator in de 
beginfase), alsmede door W.Hamming; F.Hendriks; D. Hendriksz; 
B.Kok;T.Plugge en A. Verhei, allen vaste bewoners van het park 
De vergadering werd druk bezocht en menigeen uitte zijn ongerustheid 
over de op dat moment hinderlijke aanwezigheid van veel wateroverlast 
in de Looërmark 

De gemoederen liepen hoog op en één van de initiatiefnemers ging zelfs zover, dat hij er wel zo'n 5000 gulden voor overhad, 
als de overlast onmiddellijk zou kunnen worden opgeheven ! Instemmend gemompel was ter vergadering hoorbaar, maar men 
vergat; dat het om een oorspronkelijk recreatiegebied ging, dat nooit bouwrijp was gemaakt voor permanente bewoning , dus 
was het grondwaterpeil ook nooit tot een aanvaardbare bodemhoogte teruggebracht. Dat de recreanten — natuurlijk in hun 
volste recht, door hun beperkte aanwezigheid — met deze voorstellen natuurlijk niet gelukkig waren en daarom beslist niet 
bereid waren om dergelijke hoge bedragen bij te dragen, werd besloten tot het installeren van een commissie, bestaande uit 5 
personen: "met de opdracht de problemen te bestuderen en aanhangig te maken en met een mandaat van de bewoners om deze 
bij de diverse instanties te vertegenwoordigen". De commissie - waarin dus vaste bewoners en recreanten —: bestond bij de 
start van alle hierna beschreven activiteiten uit de heer MMulder, voorzitter; mevr. G. de Boer-Boswinkel; mevr.R.Veldkamp-
Scherpenzeel, secretaris; de heer A.Stenvert en de heer Ir. W.v.dVlekkert. Voor de goede orde en vooruitlopend op de aard van 
deze samenstelling en ook omdat U deze personen later in het relaas veelvuldig zult tegenkomen zij vermeld, dat de commissie 
per 19 Oktober 1980 is gewijzigd, toen de heer F. de Gram de posten Sekretariaat en Financiën voor zijn rekening ging nemen 
en mevr. Kok ter vergadering de notulen zou gaan verzorgen. 

U zult zich intussen misschien afvragen, wat dit al met het in de aanhef aangehaalde hoofdstukonderdeel: de riolering 
te maken heeft ? Welnu, bezeten als men was van het oplossen van de wateroverlast, was er niemand, die het idee over riolering 
etcetera ook maar één moment in gedachten nam! Alles was gefocust op het laten zakken van het bodemwaterpeil en daar hield 
men zich in aanvang dan ook uitsluitend mee bezig. 

De commissie ging voortvarend van start en men besloot om zich vooreerst te richten middels het schrijven van 4 
April 1979 aan het "Waterschap de Schipbeek" te Markelo, waarvan ik U een uittreksel zal voorleggen. 
Bij de brief werden een aantal bijlagen aangeboden met onder andere een kaart van "de blank staande gebieden" en een zeer 
uitgebreide fotocollage, waarvan U er een tweetal van op de voorpagina aantreft. 

Inhoud van de brieft 
Na een inleiding over het ontstaan van het recreatiegebied Looërmark, het eerste gebruik als 2e  woning op de meeste 

percelen, de hoge stand van het grondwater; alsmede de bemerking dat: "Verreweg de meeste kopers van een stuk grond of 
woning niet uit de regio komen en de meesten dan ook onkundig waren van de slechte naam , die het gebied als nat en 
laaggelegen stuk grond had", werden de - uit een inventarisatie van de problemen opgeleverde punten — opgesomd: 

- Dat de sanitaire installaties van een groot deel van de woningen in de Looermark hun rioolwater lozen op zinkputten 
en sceptictanks en door de hoge waterstand slecht of nauwelijks werken, 

- 	Hierdoor veel stankoverlast ontstaat, 
- Uit nood leegpompen van die putten en laten wegvloeien op braakliggend land, 
- Dat dan weer gevaar betekend voor de volksgezondheid en spelende kinderen , 
- Water onder de vloer, met als gevolg aantasting van o. a. de verwarmingsbuizen, en 
- Aantasting van de wegen, waardoor diepe gaten ontstaan. 

Samengevat menen de briefschrijvers, dat zij hierdoor wel mogen stellen, dat de wateroverlast in de Looërmark de grens van 
het aanvaardbare heeft overschreden en de commissie van mening is, dat verlaging van het grondwaterpeil gedurende natte 
perioden wellicht een verbetering zou kunnen betekenen voor hun zorgen. 
Na te hebben vermeld, dat een copyschrijven mede is gericht aan de gemeente Bathmen , wordt aangeboden dit schrijven zo 
nodig mondeling toe te lichten. 
Ondertekening door MMulder, voorzitter en Mevr. R. Veldkamp- Scherpenzeel, secretaris. 

Welnu, U ziet: een voortvarende start van een commissie, die al snel als "de Belangenvereniging Looërmark"verder zal gaan 
opereren ! 

Het antwoord van het "Waterschap de Schipbeek" kwam precies een maand later. 
En dat loog er niet om, want ondanks het feit, dat men aldaar veel waardering had voor de brief met bijlagen, werd de bal in 
zijn geheel teruggespeeld naar de Gemeente Bathmen, die nogal wat werd verweten! Dat relaas leest U in de volgende Marker 
Bosbode, dus let op: Het wordt nog heel spannend 

Wordt vervolgd 	 Toon Sternen 
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Hoofdstuk 6: de Riolering — deel 2.  
In deel 1 van de Uitgave 7 (December 2003) heb ik U al aangekondigd, dat het antwoord van het "Waterschap de 

Schipbeek"er niet om loog, waar het ging om "de eerst verantwoordelijke" m.b.t. onze wateroverlast. 
Allereerst deelt het Waterschap in hun schrijven van 4 Mei 1979 mede: grote waardering te hebben voor: "de gedetailleerde en 
verzorgde wijze, waarop de belangenvereniging van de Looërmark haar bezwaren had verwoord en in bijlagen zijn 
ondersteund". 
In de volgende alinea wordt de problematiek gepareerd met de vaststelling:- dat het juister zou zijn geweest onze bezwaren, 
annex vraagstelling tot oplossing daarvan te richten aan de gemeente Bathmen..., daar de basis van deze kwestie een direct 
gevolg is van een in het verleden door deze gemeente geschapen situatie. 
Met een uitgebreide - en voor de technici onder ons - duidelijke uitleg van de plaatselijke situatie wordt de inhoud van de 
brief vervolgd. 
Vermeld wordt, dat de Looërmark een laag gelegen gebied is van moerassige oorsprong. De hoogteligging van het gebied ligt 
tussen de 10.00 en 11.00m. +N.A.P. De bodemwaterstand van dit gebied (en een nog veel groter omliggende streek) wordt 
beheerst middels de stuw in de Schipbeek (Temminkstuw) en de stuw in de Oude Schipbeek en als zodanig in de winter op een 
peil van 9.00 m. +N.A.P.gehouden, terwijl in de zomer de stand wordt gestuwd naar 9.35 m. +N.A.P. (Zeer terecht natuurlijk 
nivoor de boeren, om hun akkers en weilanden te kunnen bevloeien in droge tijden). 
Maar in echte natte tijden zal die hele theorie de bewoners van de Looërmark een worst zijn, want zij willen alleen maar de 
voeten droog houden, niet waar ? Daarom heeft het Waterschap in 1975 een kavelsloot gegraven van de Oudendijk langs het 
bosperceel van Stevens naar de Oude Schipbeek. Die sloot is in eigendom en in onderhoud van de gemeente Bathmen. 
De hierbij afgebeelde foto geeft een idee van die sloot en zijn effect, maar er komt meer bij kijken, om de overtollige 
waterafvoer te beheersen... Lees vooral verder, zou ik zeggen...! 

De briefvervolgt met een opsomming, hoe de Looër-
mark is ontstaan - het verhaal, dat wij al kennen -
en veroordeelt de eerste aanpak met de kritische kant-
tekening: .. "dat er destijds maar één doel gold namelijk 
bouwterreinen verkopen tegen een zo laag mogelijke 
prijs en de investeringen in het bouwrijp maken zo laag 
mogelijk houden !" 
Het waterschap verwijt de Raad van de Gemeente 
Bathmen vervolgens , dat zij geen studies heeft laten 
verrichten voor het bouwrijp maken van het gebied 
Verwezen wordt naar de volgende onderzoeksmethoden: 
I. Bodemkundige/hydrologische gegevens in relatie tot 

bouwkundige- en wegconstructies, 
2. Afwatering/ontwatering en waterdoorvoer van 

andere gebieden, 
3. Oriënterende grondmechanische gegevens in relatie 

tot funderingsmogelijkheden, 
4. Rioleringsaspecten in relatie tot het bestaande riole-

ringsstelsel in de gemeente Bathmen. 
Uit deze studies zouden zeer waarschijnlijk de volgende adviezen naar voren zijn gekomen: 

a. een droogleggingsniveau van de bouwterreinen n wegen dient te worden gesteld op 0.80 m. beneden het maaiveld, 
b. de ontwatering geschiedt via een diep drainagesysteem, zonder dat de terreinen worden opgehoogd, 
c. of de bouwterreinen worden opgehoogd tot 11.00 m. + N.A.P. 
d te kiezen voor gescheiden rioleringsstelsels, waarbij de droogweerafvoor (lees: afvalwater van gootsteen en W.C.) via 

een rioolgemaal je wordt geperst naar de riolering in de gemeente Bathmen en 
e. De regenwaterafvoer van het bungalowpark en van de verharden oppervlakte van de wegen te lozen op de kavelsloot 

(zie foto). 
Het Waterschap concludeert uit voorgaande, dat er noch studies, noch overleg met henzelfzijn geweest. Bij het hier nalaten 
van alle opgesomde activiteiten moet men vaststellen, dat als men dergelijke bouwpercelen koopt en verkoopt en hierop 
bungalows gaat bouwen, men als het ware vraagt om moeilijkheden in natte jaargetijden! 
De brief wordt beeïndigd met de mededeling dat het niet de taak is van het Waterschap om detailontwateringen ter hand te 
nemen. Voor hen geldt alleen de verplichting om de kavelsloot (foto) in goed functionerende staat te houden. Deze is echter op 
bepaalde plaatsen "dichtgewerkt" en de afvoer via deze sloot is gestremd Er wordt dan ook een beroep gedaan op de 
medewerking van de aangrenzende eigenaren om de verruiming en verdieping zelf of gemeenschappelijk uit te voeren. 
(Noot van de redactie: Deze toestemming is via een verklaring dd 24 Februari 1980 door de bewoners van de percelen 
Looërmark 20 t/m 26 aan de gemeente Bathmen afgegeven. Dus voor een sloot met een bovenbreedte van ongeveer125 cm en 
een diepte van circa 60 á 80 cm.) 
De watergraaf van het Waterschap " de Schipbeek" besluit met de verwijzing over verdere acties in deze naar het 
gemeentebestuur van Bathmen.......en toen pas, waarde lezers: waren de rapen gaar...! 
Want.. in een volgend gesprek tussen het college van B& W en de Belangencommissie stelt de Burgemeester doorleuk: 
Dat de brief van 4-5-1979 van het Waterschap KOLDER is ! ..., dat hij wel een rioleringplan wil uitvoeren, maar dat de 
bewoners dan wel daarvoor baatbelasting moeten betalen... 
...waarop de belangencommissie weer mededeelde, dat de bewoners geen belang bij riolering maar wel belang bij de 

verlaging van de grondwaterstand hebben.... Dus waren we gewoon weer terug bij af..! 
Wordt vervolgd. 	Toon Stenvert. 



...Om U een idee te even, welke gebieden er in de Looërmark 
begin 1979 volledig onder water stonden 	t 

houden.  Er is geen sprake van dat de 
meerderheid denkt aan verharde wegen, 
verlichting en riolering. De bewoners willen 
graag dat er een aantal vervelende problemen -
De wateroverlast en de slechte toestand van de 
wegen — op redelijke wijze wordt opgelost. 

Zo U ziet, een keurig en zeer loffelijk streven.  Eigenlijk veel te aardig, want Burgemeester Bazen had nog een beetje de 
pest in over het feit, dat de Belangencommissie eerst had lopen klagen bij het Waterschap de Schipbeek. En: om als zodanig 
deze grieven in de openbaarheid te brengen, vond hij dat "een heel gevaarlijke zaak !". Als de zaak op deze wijze bij G.S. 
terecht gekomen zou zijn, zouden de moeilijkheden niet te overzien zijn geweest.. ! Nog al wiedes, voor hem zelf natuurlijk, hij 
was immers verantwoordelijk voor zijn gedoogbeleid in de Looérmark....! En om zijn gramschap nog meer aan te dikken zei 
hij doodleuk, "dat het antwoord van het Waterschap kolder is!" en de afvoer van het hemelwater in het gehele bied verstoord 
is geworden door de aanleg van tuinen..! Over de kwestie, dat de staat van de wegen slecht is: merkt de burgemeester op, dat 
dit niet de schuld van de Gemeente is ! Hij zegt daarbij, dat "er een goed plan heeft gelegen voor een landelijke verharding en 
"dat dat plan destijds, op verzoek van een pressiegroep van de bewoners niet is doorgegaan... !" 

Realiseert U zich — geachte lezer en bewoner van de Looërmark - hoe er na tien jaar bestaan van 
ons woongebied er door de Gemeentelijke overheid nog over ons welzijn werd gedacht ? En hoe met 
minachting werd gesproken over onze eenvoudige doch redelijke verlangens.. ? 
Velen van ons hebben dit nooit geweten en dus niet meegemaakt; vandaar nog eens de benadrukking in dit  artikel, dat we het 
niet voor niets hebben gekregen en slechts door hardnekkig volhouden en zelfs dreigen: onze huidige verworvenheden hebben 
moeten bevechten...! 

Goed, dit er dus even tussendoor, terug naar het vervolg van het overleg. 
Na dus uitgeraasd te zijn, merkt de burgemeester op "de problemen te onderkennen". Het gebied ligt erg laag en er is dus in de 
winter veel wateroverlast. Wanneer het gebied alleen voor recreatie zou worden gebruikt, zou de overlast tot een vierde van de 
problemen beperkt kunnen blijven. Een uiterst kromme redenering natuurlijk, zeker nadat een lid van de Belangencommissie 
opmerkte, "dat wanneer het totaal aantal m3 afvoer(verbruiks)water wordt verdeeld over de hele Looërmark, de stijging van 
het grondwaterpeil nihil is". Tot ieders verrassing komt de burgemeester met de mededeling, "dat er een rioleringsplan bij het 
rijk is ingediend", en de Gemeente daarvoor uit het Gemeentefonds een algemene uitkering kan verkrijgen. Ziezo, dat is dan 
tenminste wat ! Na nog wat gehakketak over waterschapslasten en zuiveringslasten, waardoor mede de hoogte van de 
onroerendgoedbelasting wordt bepaald, merkt de burgemeester nog even fintjes op, dat ons woongebied nooit bouwrijp is 
gemaakt. En om dat alsnog te realiseren, wordt gedacht aan een bijdrage van de bewoners in de vorm van een baatbelasting. 
Toch waagt de Belangencommissie een poging, om het werkelijke probleem ( de wateroverlast) als eerste aan te pakken, ook al 
door dat "de aanleg van een riolering men de grondwaterstand niet verlaagt". Er is echter geen ontkomen meer aan: De 
Riolering gaat er komen en daar ga ik in de volgende aflevering á verdere finesses van vertellen:: 

wordt vervolgd 	Toon Stenvert. 

4 ï 

4 
; 4 	' . 

• ji 	
• I 

oudendijk 	 

Terug naar de "pat-stelling": begin Mei 1979 , 
rond de onderhandelingen met de Gemeente, 

het Waterschap en onze Belangenvereniging. 
Het beste was natuurlijk om maar eens met 
elkaar te gaan praten en zo was er dan die 
overlegvergadering op 23 Mei 1979 met B&W 
van Bathmen en een delegatie van onze 
Belangenvereniging In zijn inleiding gaf onze 
voorzitter, de Heer Rex Mulder nadrukkelijk te 
kennen dat: Bij het spreken van oplossen van 
zaken, wil de commissie duidelijk stellen, dat 
zij niet het misverstand wil wekken, dat de 
verlangens m.b.t. verbetering van de woonom-
standigheden gaan in de richting van het 
schapen van een soort luxe bungalowpark ! 
De wensen liggen aanmerkelijk eenvoudiger. 
liet is niet de bedoeling er een luxe woonplan 
van te maken met verharde wegen, riolering en 

I iÍ 	= 	J 	 verlichting. Tijdens de vergadering met de 
bewoners is gebleken, dat de meerderheid er 
voor is het gebied zo landelijk mogelijk te 

parkeerterrein 

zwembad 

9 Ontstaan en ontwikkeling van de Looërmark van Veengebied tot Woongebied. 
Hoofdstuk 6: de Riolering — deel 3.  
Er valt nog veel te vertellen over dit onderwerp, waarbij ik de gehele voorgeschiedenis rond de uiteindelijke realisatie 

van het rioleringssysteem in de Looërmark onder één noemer zal vatten. Vandaar dus hierbij deel 3. 
Het doet me deugd, dat vele bewoners van ons park dit artikel met interesse lezen, alleen hoor ik wel eens opmerkingen, dat het 
steeds maar gaat over nat en nog eens nat! Jazeker, maar die natte boel was wel de aanleiding tot de door onze eigen 
commissies verworven woonsituatie, waarin wij ons heden ten dage in mogen verheugen. Daarom vrijwel geen natte voeten 
meer en een goed functionerend rioleringssysteem... En let wel: Dat de eerste onderhandelaars van onze Belangencommissie -
gesteund door de meerderheid van de Bewoners — m. b. t de oplossing van de overlast in eerste aanvang in het geheel niet van 
riolering wilden weten ! Dus moet U goed begrijpen, dat wij als bewoners uiteindelijk een algehele ommezwaai hebben 
moeten maken. Voortschrijdende inzichten 	Laten het daar maar op houden ! 



Meerderheid gemeenteraad Bathmen: 

"Snel riolering 
in Looërmark" 

(Van een onzer verslaggevers) 

BATHMEN. -Een motie van de Bathmense CDA-fractie, zo snel mogelijk 
met de uitvoering van riolering in de Looërmark te beginnen, is 
gisteravond in de Bathmense gemeenteraad met vier stemmen tegen 
aangenomen. Tegen stemden VVD, D'66 en de CDA'er H. in 't Hof. 

Ontstaan en ontwikkeling van de Looërmark van Veengebied tot Woongebied. 
Hoofdstuk 6: de Riolering - deel 4.  
Doordat - dank zij de verbeten inzet van de 

Belangenvereniging Looërmark - de desinteresse 
voor de problemen in ons woongebied uiteindelijk 
dan toch werd doorbroken, bleek de Gemeenteraad 
van Bathmen bereid om zich er in te verdiepen 
zoals o.a. te lezen in nevenstaand krantenartikel. 

Maar niet zonder slag of stoot, omdat 
tijdens besprekingen in Augustus 1979 tussen beide 

partijen de nadruk nog steeds lag in verbetering van 
de waterhuishouding. Om op die wens tegemoet te 
komen toonde de Heer Denneboom van Openbare 
Werken een tekening van het Ing. bureau "Witteveen 
en Bos". Nogal een ingrijpend idee, want er zouden 
in en rond de Looërmark diverse sloten en drainage-
buizen moeten worden gegraven resp. ingegraven. 
De Heer Markvoort (Financieel medewerker van de 
Gemeente) begon hierbij direct over de kosten van 
zo'n projecten zei daarbij doodleuk, dat de bewo-
ners voor 75 % in de kosten moesten bijdragen ! 
Ruw berekend zou men dan voor een perceel van 
1000 m2 gedurende 30 jaar  een baatbelasting vanl22 gulden per jaar moeten betalen! 

Dat was dus even schrikken !  
Ik ga U de verdere onderhandelingen tussen partijen niet verder in detail uit de voeten doen, 
deels omdat dit artikel dan te saai zou worden en deels, omdat er ontzettend werd ge-emmerd 
over de meest uiteenlopende zaken. Uiteindelijk bleek "het Zuiveringschap West-Overijssel " 
de reddende engel met steekhoudende argumenten over ontwatering c.q. riolering voor 
Loo en Looërmark. Zij hadden gedurende de stroom van correspondentie al meerdere malen 
aangegeven, dat lozing op het oppervlakte water via sceptic-putten en drainagesystemen 
in feite in strijd was met de "Wet Verontreiniging Oppervlaktewater" en derhalve vergun-
ningsplichtig is. Zo kwamen zij zelf met een voorstel om " in pricipe bereid te zijn om een 
eindrioolgemaal te bekostigen waarop de gemeente de dorpen Loo en Looërmark via een 
persleiding aan te sluiten op hun transportleiding Bathmen – Holten." 

En zo ging iedereen door de bocht: de Gemeente, het Zuiveringsschap en de 
Bewoners van de Looërmark 1 De laatste onder voorbehoud, want men wist drommels goed, 
dat de aanleg van een rioleringssysteem in de Looërmark er niet voor niets zou komen en 
men zette zich bij voorbaat schrap t.o.v. het onvermijdelijke kostenplaaije ! 
Op 2I Mei 1980 viel er bij iedere bewoner een uitnodiging van de Burgemeester van Bathmen 
in de bus voor een bijeenkomst op 30 Mei in zaal "Jachtlust". De bijeenkomst had tot doel: 
informatie te verschaffen van de zijde van de Gemeente over rioleringsplannen en verbetering .1% 	. Klooster D'66 de opmerking 

ontlokte, dat de kosten dan wel in  - 
van de wegen ( met de financiële consequenties !). 	 de gaten moeten worden gehouden. 
Deze confrontatie tussen B&W en de Looërmarkbewoners wordt het begin van een lange 	A. A. Dees (VVD) wees erop dat de 

slepende dialoog over het project "Riolering Looërmark", dat een jaar zal aanhouden ! 	Looërmarkers dat dan vanzelf wel  
doen: als ze hoge kosten maken 

Allereerst is er tijdens de hoorzitting verschil van mening over het feit, welke invloed de 	voor het inwinnen van adviezen, 
aanleg van de riolering op de verlaging van de grondwaterstand zal hebben. De bewoners zijr,  moeten ze dat immers zelf betalen. 

namelijk, in tegenstelling tot het College, van mening, dat door riolering de grondwaterstand  CDA'er H. In 't Hof pleitte ervoor, 

niet verlaagd zal worden . Toch besluit B&W in de raadsvergadering van 26 Juni 1980 het dan 	
aeaznente btesbtieivd 

bilvoorbeeld 
nmeeardr 

rioleringsplan uit te voeren en niets aan het ontwateringsplan te gaan doen. Zij stellen 	drie aannemers. 
B en W is doodleuk, dat  de ontwateringsproblematiek afdoende en in zijn geheel door de riolering 	Ook het college van  

volgens burgemeester P. W. Bazen 
wordt opgelost !  De kosten van het rioleringsplan zullen f: 428.325.- gaan bedragen  en 01,  voor onderhandse aanbesteding, 
de bewoners worden verhaald via een baatbelasting ! 	 evenals het Zuiveringschap West- 

Raadslid Dees sputtert nog wat tegen, door op te merken, "dat grondwater in de grond zit en  Overijsel. Maar het college houdt 
volgens Bazen vast aan de aanne- 

niet via straatkolken zullen kunnen worden afgevoerd". Daar heeft hij natuurlijk gelijk in, 	mei die meestal buitenwerk voor 
maar B&W verwijst als antwoord naar het Zuiveringsschap West-Overijssel, die beweren; 	Bathmen verricht, Krekel uit Hol- 

dat verwacht kan worden, dat "door de grondomzetting als gevolg van de aanleg van de 	ten. 
In een brief van de VVD-fractie aan 

riolering de wateroverlast zal verdwijnen!" 	 het adres van de VVD wordt onder 
Zo ziet U maar weer beste lezer, dat Bestuurders er wat aflcakelen over zaken waar vaak 	meer gevraagd opheldering te ver- 

geen greintje deskundigheid bij wordt gehanteerd. Zo ook in dit geval, dat toch maar over 	schaffen over het verschil van 1,5 
ton met betrekking.tot persleiding/ 

de hoofden van ons werd uitgevochten ! Hoog tijd dus om in te grijpen ! 	 gemaal, dat bestaat tussen gemeen- 
Er dat gebeurde dus door Uw eigen "Belangenvereniging Looërmark" onder  aanvoering van  telijke begroting en de begrotiw 

Frans de Gram. Zij begonnen met het bestuderen van de stukken en constateerden al snel, dat  sopzet van de belangengroepering  
de kosten van het riolerinsplan en f.300.000.— te hoog was begroot en de verfijningsuitkering = subsidie van het Rijk) 
ca. f 200.000.—hoger bleek te zijn, dan door de Gemeente werd opgegeven ! Inzage in detailbegrotingen van het 
rioleringsplan wordt door B& W geweigerd. Ondanks deze tegenwerking komt de Belangencommissie al snel tot de conclusie, 
dat er geen sprake van kan zijn, dat de bewoners de baatbelasting van': 428.325.— moeten betalen. De gemeente zal zelfs een 
	 aan het project gaan piwithoudesii 	DE  STRIJD WAS DUS IN ALLE HEVIGHEID ONTBRAND!. 

wordt vervolgd 	Toon Stenvert. 
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Met alleen de stemmen van de 
VVD'ers vóór werd een VVD-
amendement op de motie verwor-
pen. Het wijzigingsvoorstel van de 
liberalen voorzag erin, B en W 
eerder dan het CDA dat wilde, met 
een voorstel aan de raad te laten 
komen over de wijze van aanbeste-
ding en het bestek voor de uitvoe-
ring. 
De christen-democraten stelden in 
hun motie voor, tot uitvoering over 
te gaan, en B en W de touwtjes wat 
de aanleg van de riolering betreft 
stevig in handen te laten nemen. 
Verder wilden de CDA'ers de ge-
luiden van de Belangencommissie 
Looërmark duidelijk laten door-
klinken in de voorbereidingspro-
cedure voor de riolering. Ook zou-
den de Looërmarkers via externe 
adviesbureaus technische voor-
lichting moeten kunnen krijgen. De 
kosten hiervan zullen volgens de 
CDA'ers ten laste van de riolering 
moeten komen. 



ff 
Ontstaan en ontwikkeling van de Looërmark van Veengebied tot Woongebied. 

Hoofdstuk 6: de Riolering — deel 5.  
DE STIJD WAS IN ALLE HEVIGHEID ONTBRAND..! (onder aanvoering van Frans de Gram)... ... 
Dat waren ongeveer de eindregels in deel 4 van de vorige editie van de Marker Bosbode. Deze kreet was in 
feite bedoeld als aanzet voor het vervolg van dit historisch overzicht. Natuurlijk was hij het niet alleen, die 
zich belangeloos heeft ingezet voor de uiteindelijke realisering van de riolering in de Looërmark, al mag 
nooit worden onderschat, dat hij in de dialogen met het Gemeentebestuur van Bathmen en zijn gedegen verweer 

via zijn eigen tegenbegrotingen het grootste aandeel in de hele operatie heeft ingebracht ! 
Maar...omdat deze rubriek wordt geschreven met het doel: om zo realistisch mogelijk de geschiedschrijving van "Het ontstaan 
en ontwikkeling van de Looërmark" weer te geven, ga ik bij de volgorde van de voortgang van de te vermelden feiten natuurlijk 
ook alle andere personen benoemen, die eveneens alle eer verdienen voor het vele werk en tijd, die zij voor de goede zaak 
hebben ingebracht. 

Daarom ga ik eerst nog weer even een stapje terug naar April 1979. Het toen zittende bestuur van de Belangen-
vereniging Looërmark" beet als eerste de spits af met o.a. een uitgebreid schrijven aan het"Waterschap de Schipbeek" en een 
copy-schrijven aan B&W van Bathmen. De schrijnende wateroverlast werd daarin breeduit belicht. Dit Bestuur bestond uit: 
De Heer M Mulder, voorzitter; Mevr. G. de Boer-Boswinkel; Mevr. R. Veldkamp-Scherpenzeel, secretaris; de Heer A.Stenvert 
en de Heer Ir.v. d. Vlekken. In deel 4 hebt U kunnen lezen hoe moeizaam de feitenreeksen zich lieten vastleggen in de periode 
April 1979 tot Juni 1980. 

Toen in Junt1980 eindelijk een klimaat was geschapen,  dat beide partijen (Looërmark en Gemeente 
Bathmen) ophielden "alsmaar vechtend met elkaar over straat te rollen" en besloten op nette wijze het vervolg 
van de besprekingen in goed overleg met elkaar te gaan voeren is de brief van 9 Juni 1980 , gericht aan B&W 
Bathmen interessant om hierna uitgebreid onder Uw aandacht te brengen: 

De brief kent drie bijlagen: A: Samenvatting gesprek met de fractievoorzitters van de politieke partijen d.d. 4 Juni 1980. 
B: Samenvatting van de hoorzitting van de Gemeente d. d. 30 Mei 1980. 
C: Technische aspecten, uitgewerkt door een medebewoner Hans Volker, die hiervoor ad hoc zitting 

had genomen in het bestuur van de "Belangencommissie Looërmark". 
Het gesprek met de fractievoorzitters  (A) vond plaats in het Restaurant "Het Klaverblad" ( nu Bonanza ) te Bathmen. 
Aanwezig de dames Lunenborg, Rooijen; de heren Dees, Klooster, van Schooten en Verbraken van de Politieke partijen . 
Namens de Belangencommissie Looërmark namen deel : de dames de Boer — Boswinkel en Veldkamp Scherpenzeel, alsmede de 
heren Mulder, Stenvert en Volker. 
De heer Mulder opent de vergadering en geeft een overzicht van het ontstaan van de commissie en een overzicht van de stand van 
zaken vanaf het moment van de oprichting tot heden. De Heer Stenvert licht de mening van de "week-end bewoners" ( toen nog 
20 % van alle woningen) weer. Hij wenst op geen enkele wijze voor een — door het door deze categorie zeer beperkt gebruik van 
de riolering - enorme bedragen op tafel te leggen ! Ook bij een eerder gehouden stemming onder bewoners van de 
"Looërmark" hadden van de 37 aanwezige gezinnen : 34 gezinnen niet tegen het principe van riolering gestemd De verdere 
discussie spitste zich toe: over aanleg van de persleiding naar het hoofdriool en financiële bijdrage van het Zuiveringschap 
West-Overijssel, die overigens een veel omslachtiger leidingtracé had ingepland o.a. omdat de omringende boerenbedren dan 
mede konden worden aangesloten.  Die vlieger ging natuurlijk niet op;  het hele wateroverlast- probeem was toch immers aan de 
Looërmark-bewoners ? Dus werd door de voorzitter nadrukkelijk gesteld:  dat men uitsluitend tegen de normale aansluitkosten 

550.- + werkzaamheden op eigen terrein wilde betalen. 
Omdat ook het stuk "Technische aspecten"  van de hand van Hans Volker indruk maakte bij de fractievoorzitters kon de leden 
van de Belangenvereniging met een goed gevoel de vergadering verlaten, met hoop op meer positieve ontwikkelingen van 
Gemeentewege. 
Hoe moeizaam waren daarvoor de besprekingen met Burgemeester Bazen en Gemeente-architect Denneboom tijdens de 
hoorzitting met de bewoners op 30 Mei 1980 in Café "Jachtlust" verlopen. De burgemeester zette direct een streep door de nog 
sluimerende wens om in overleg met het Zuiveringschap West-Overijssel de grondwaterstand te verlagen (geen haalbare kaart) 
en deelde mede het voorliggende rioleringsplan zonder meer te gaan uitvoeren, ongeacht de financiële consequenties voor de 
bewoners. 0 ja, de heer Denneboom wou nog wel even kwijt, dat bij aansluiting op de riolering de harde onderlaag doorbroken 
zou worden en  daardoor de waterstand ook eenvoudig omlaag gebracht zou worden ! 
De aanwezigen bij deze hoorzitting gingen daarna met gemengde gevoelens huiswaarts.... Wat zou hen nog te wachten staan.. ? 

Inmiddels was het zomer en geen nattigheid waar te nemen, maar De "Belangenvereniging Looërmark" rustte niet.. ! 
Een belangrijke bestuurswisseling vond plaats: De heer F. de Gram werd de nieuwe secretaris. Vanwege zijn grote kennis van de 
Infrastructuur kwam deze benoeming goed van pas. Van zijn hand verschijnt dan ook een zeer uitgebreid schrijven, gedateerd 4 
December 1980 en gericht aan de Raadsleden- en de Financiële commissie van de Gemeente Bathmen. 
Het is bijna onmogelijk in deze rubriek nog eens alle details aan te halen en te belichten; daarom slechts enkele "highlights". 
Betwist werd o.a. dat de kosten van de persleiding voor een veel te groot deel ten onrechte aan de bewoners werd toegemeten; 
Een scherpere calculatie van "het rioolstelsel Looërmark tot aan de persleiding"; Een veel beter gedetailleerde berekening 
over "Het besluit verfijning algemene uitkering rioleringen"; Een veel scherper gecalculeerde "verdeling kosten verbonden aan 
riolering Looërmark over belanghebbenden" en een kritische noot over de door de Gemeente gebruikelijke aanbestedings- 

procedure inzake - ook hier weer — "de z.g. huisaannemer.."! 
Het schrijven maakte niet alleen grote indruk; het was dusdanig deskundig onderbouwd 

het Gemeentelijk apparaat zich aanvankelijk een "hoedje "schrok..! Zo veel zakelijke 
kennis hadden ze zelf namelijk niet in huis en waren gewend hun "now how" altijd van 

lenen riolerini in de " Looërmark " werd een feit en er zou in de zomer  ,_De nieuw aan  le 

buiten in te kopen. Maar ze konden voor toelichting ook terecht bij de schrijver van het stuk, 
alsmede bij de toen nieuw benoemde voorzitter Anton Steur, die als discussiepartner 
- zoals bij velen van U bekend — ook heel degelijk zijn mond wel kon roeren..! 

AM  1981 worden aangelegd 	..HOE 9'  lees het in de volgende editie van de Bosbode..! 
wordt vervolgd 	Toon Stenvert. 



Ontstaan en ontwikkeling van de Looërmark van Veengebied tot Woongebied. 
Hoofdstuk 6: de Riolerinj — deel 6.  

DE AANLEG VAN DE RIOLERING IN DE LOOMMARK ging 
op 1 Juni 1981 van start. Het plan was ontworpen door het Inge-
nieursbureau Witteveen en Bos en zou worden uitgevoerd door het 
Aannemersbedrijf Krekel uit Holten. De driewekelijkse bouwbespre-
kingen zouden plaatsvinden in een directiekeet op de parkeerplaats. 
Wethouder Heuvelman van de Gemeente Bathmen zou de vergade-
ringen leiden en het toezicht en de voortgangscontróle lag in handen 
van de heren Denneboom en Hilferink ( Openbare werken Bathmen ). 
Maar ook - en dat is in de bouw heel bijzonder) werd een lid van de 
Belangenvereniging Looërmark uitgenodigd, om deel te nemen aan 
de bouwbesprekingen. " Deze persoon zou kunnen fungeren als con-
tactpersoon van de Commissie" ...... ....zo stond het in de uitnodiging. 
De werkzaamheden bestonden uit: 

GEMEENTE BATHMEN 

Riolering Looërmark s 
 

7 
B 

4 

Situatie en Details 

• 

2 
 

3 

i Sept'80 hof t. 

merk datum paraaf 
wijzigingen wijzigingen 

941: Stadhouders Wittev 	+Bos 
raadgevend ingenieursbureau gec.: ij  k 	. 

Bam.6.6.3001 deventer 
postbus 233 telefoon 05700.18.565 telex49441 

gez.: 

dat.: 97-92_76 formaat. 95 ,99 

- een totale riolering  in de gehele Looërmark, hoofdriool in het 
midden van de weg.. Op de erfscheiding komt een huisaansluitings-
put, waarop de riolering vanaf de woning rechtsreeks kan worden 
aangesloten. Alleen op de lage gedeeltes van de wegen, waar 

eventueel water blij ft staan zullen straatkolken  worden geplaatst 
- een persleiding naar Loo.  Nabij de parkeerplaats van het zwem-
bad zal de pompput/persgemaal worden geplaatst. (ZIE hiernaast..!) 
De persleiding naar Loo zal hetzelfde tracé volgens als het geplande 
fietspad in de Ruilverkaveling , n.l. aan de Zuidzijde van de Ouden-
dijk ( zwembad zode). 
- verbetering- herstel van de wegen na aanleg riolering. 
Na het gereed komen van de riolering blijft er een zandbaan over van 
de wegen. Gedacht is om de wegen opnieuw aan te leggen met 7 cm 
grof gebroken klinkerpuin en daarover 4 cm fijn gebroken klinkerpuin 
e.e.a. geheel afgewalst. Daarna wordt het geheel afgestrooid met 
25 kg/m2 split, afgewalst en doorgespoten met 4 kg bitumenemulsie 
en afgestrooid met 10 kg/m2 split. Daarover wordt een slijtlaag aan-
gebracht van 10 kg/m2 uitgezeefde mijnsteen..! 

En ik kan U nu - 27 jaar na dato - nog steeds verzekeren, dat de riolering 
nog steeds optimaal functioneert. De inzet van alle uitvoerende betrok-
kenden heeft er toe geleid, dat in ieder geval de toenmalige misère rond 
de vuilwaterafvoer definitief werd opgelost. Zelfs. de in het systeem ingebouwde 
overstort, ooit misschien nodig voor een plotselinge overbelasting van de rioolcapaci-
teit heeft nog nooit dienst hoeven te doen. Die overstortleiding ligt nog steeds op de 
scheiding van de percelen 25 en 26 en mondt uit in de open sloot langs de Oudendijk. 

(Zie schets en foto hiernaast ). 
Ikzelf heb - als lid van de Belangenvereniging - onze Commissie mogen vertegenwoor-
digen en als zodanig kunnen meepraten over de technische en praktische voortgang 
tijdens de werkzaamheden bij een zestal Bouwbesprekingen. Dat heb ik steeds vertaald 
middels een "Mededelingenformulier"aan de Bewoners, waarin ik de bewoners kon 

aangeven, hoe men te werk moest gaan met de rioolafvoer binnen het eigen perceel en 
de details rond de aansluitputjes. 

Ook zaken, zoals tijdelijke afsluiting van wegen, dakgootafvoer, schade aan 
eigendommen en veiligheid tijdens de bouw hebben hierbij de revue gepasseerd. 
Het was tijdens die periode een verademing om te constateren, dat de harmonie tussen 
Bewoners en Overheid zo ontspannend werd ervaren. Let wel, na dus een bijna drie 
jaar lange papierstrijd...! 
Maar was de strijdbijl eigenlijk wel definitief begraven...? 
Nee, niet dus, want tijdens de aanleg van de bouw werd er door de Belangenvereniging 
en de Gemeente nog steeds gestaffeld over de financieële consequenties... ! 
De definitieve oplevering van het rioleringsproject Looërmark vond plaats op 
21 Oktober 14.00 uur. 
En zoiets wordt door al diegene, die hierbij met zijn inspanningen toe heeft bijge- 
dragen op ingetogen wijze gevierd. Daar heeft de uiteindelijke nutsgebruiker van het 	)n 

resultaat ( zeg maar toekomstige rioolgebruiker) niets mee te maken. 
Zelf was ik ook van de partij, toen de aannemer op de kruising: ingang van de 
Looermark en de Veenweg ons uitdaagde om via een z.g "Crocket-spel" enkele 
gevulde champagneflessen kapot te slaan. Voor de deelnemers veel jolijt... echter 
wat zette deze frivoliteit een kwaad bloed bij enkele Loarrnarkbewoners...! 
Want waren deze bewoners wel zo gelukkig met de afronding van alle riolerings- 
problemen...? Technisch natuurlijk een dankbare oplossing van een jarenlang vuil- 
waterafvoerprobleem ( geen sores meer rond periodiek leegpompen van septictanks e.d ). 
Lees hierover voor de afrekenine van de riolering  het laatste deel in de volgende 
uitgave van de Marker Bosbode in September 2008... .....! 

ti 

ge 

irn betoi 
300 

1 
erstort•ut rut 15 

2 5 m 400 bok v:rVt 4  / 9 

25 m 400 

em•en s oot 

Talud °verde laatst 3 
tien met stop zoo 

r 	I tvroo 52«  
•n .v po_ tio 

30 400 

Toon Stenvert 



Ontstaan en ontwikkeling van de Looërmark van Veengebied tot Woongebied. 

Hoofdstuk 6: de Riolering — deel 7. 	DE AFREKENING  13 
"Vrede", tussen gemeente Bathmen en Belangencommissie 

College wil bewonersbijdrage 
van f 450 in rioolaansluiting 

Wethouder Heuvelman bekent nu 
zonder omwegen: "Ik moet eerlijk 
toegeven dat wij hier bij de gemeen-
te aanvankelijk met oude financiële 
gegevens hebben gewerkt. We heb-
ben de verkeerde normen gehan-
teerd." 

A. Stenvert over het afgelopen 
jaar: "We hebben er als Belangen-
groepering zeker geen slaatje voor 
ons uit willen slaan. Het was ons er 
alleen om te doen om het voor ons, 
maar ook voor de gemeente zo 
voordelig mogelijk te maken." 

Wel zon ik het redelijk vinden als 
Die laatste fase houdt in dat een 	de bewoners van Looérmark een- 	Met name wat betreft dat laatste 
persleiding moet worden aange- 	malig in de kosten bijdragen. De 	kreeg de Belangencommissie in de 
legd tussen het "verzamelpunt" 	hoogte van dat bedrag zou dan 	gemeenteraad steun van onder an- 
van alle aansluitingen in Looër- 	naar mijn idee gelijk moeten zijn 	deren A. A. Dees (VVD), die zich 
mark en de persleiding van Bath- 	aan dat wat de bewoners,  in het 	, opwond over het feit dat dê ge 
men naar de , rioolwatezui- 	nieuwe bestemmingsplannetje 	meente zo lichtvaardig omsprong 
veringsinstallatie in Holten. Deze 	Loo ook voor hun aansluitingen 	met gemeenschapsgeld. 
persleiding loopt globaal gezien pa- 	hebben betaald; dat *as f 450," 
rallel aan de Schipbeek vanaf het 	aldus ileavelman. Binnenkort zal 	Ook een twistpunt was het feit dat 
dorp Bathmen naar Holten en 	hij dit voorstel aan de Belangen- 	de aanleg van het rioleringistelsel 
maakt halverwege een flinke bocht 	commissie doen. Volgens de wet- 	uit de hand is gegund aan de firma 
om Loo "aan te doen". 	 houder st -t het gehele college 	Krekel uit Rijssen, het bedrijf dat 

achter dit voorstel. 	 normaliter alle werken in de ge- 
Zowel wethouder E. W. Heuvelman 	 meente Bathmen krijgt toegewe- 
als A. Stenvert, eigenaar van een 	Het financiële plaatje dat aan de -,2~-~genei~oreitter~iee 
woning in Looërmark en lid van de 	aanleg van cie riolering in Looër- 	Gram van de Belangencommissie 
bouwcommissie die de aanleg van mark was gekoppeld, heeft in het 	had dit een openbare aanbesteding 

afgelopen jaar vaak tot botsingen de riolering begeleidt, zijn van me- 	 moeten zijn. De Gram heeft het 
ning dat één en ander nu voortref- tussen de commissie en degenveen- 	afgelopen jaar aan andere bedrijveh 
felijk loopt. Men is blij dat er, al- kostenopgaven gevraagd. te geleid. Zo was daar in het begin, 
thans voorlopig, een einde is geko- 	nugustus 1980 (na het raadsbesluit., 
men aan de lange reeks van me- 	de strijd over de totale kosten van 	pat deed hij onder meer bij aanne-  
ningsverschillen tussen de ge- 	het plan en de daaruit 	mersbedrijf Van de Water in Le-  
meente en de Belangencommissie. voortvloeiende 'kosten voor de, melerveld, dat naar zijn zeggen het 

Voorlopig, want de gemeente heeft 
werk voor veel minder zou hebben 

k 
nog niet het laatste woord gezegd 

toen nog, 57 pereeeleigenaren. De 
kunnen uitvoeren dan Krekel. Wet- gemeente begrootte de kosten toen 
houder Heuvelman verklaart ech- op ruim negenhonderdduizend 

over de mate waarin de bewoners 

	

	 ter dat de kostenopzet van dit be- gulden, terwijl de perceeleigenaren 
van Looërmark een eenmalige bij-. 	in de vorm van een baatbelasting 	drijf niet compleet was. Bovendien 
drage moeten leveren in de kosten 	ruim vierhonderdduizend gulden 	blijft hij van mening dat Krekel de 
van de aanleg van de riolering. 

	

	 aangewezen firma was voor dit moesten ophoesten. 
Wethouder Heuvelman: "Het lijkt 	 werk. uit onder meer om redenen , 
erop dat een heffing in de vorm van 	Een indrukwekkende reeks van te- 	van betrouwbaarheid. Hij zegt geen 
een baatbelasting niet hoeft. Je 	 moeilijkheden hierover te ver van de zijde van de 
moet daar altijd een beetje voor- 	Belangencommissie zorgde voor 	wachten. 
zichtig mee zijn, want je weet van 	soms heftige discussies in de reeds- 
tevoren natuurlijk nooit voor welkeen commissievergadering. De be- Al met al dus toch nog tevreden. 
kosten Je komt te staan. Maar-ik woners namelijk kwamen uit op 	held bij beide partijen op het einde 
verwacht eerlijk gezegd niet dat een van de rit. "De meeste bewoners, veel lagere kosten (onder meer door 
baatbelasting nodig zal zijn. een kortere routevan de perslei- zo bleek laatst uit een enquête, zijn 

ding naar de persleiding Bathmen- tevreden met de huidige gang van 
Holten) en een baatbelasting van 	zaken en blij met de riolering. En is 
nul komma nul. er een goed samenspel tussen de - 

gemeente, de aannemer, de achi- 
)if WAS DE TEKST UIT 	 teet en de bewoners," aldus een 
IET DEVENTER DAGBLAD VAN 23 SEPTEMBER 1981 	 tevreden heer Stenvert. 
LS EINDCONCLUSIE VAN EEN RUIM TWEE JAAR DURENDE STRUD OVER DE RIOLERING IN DE LOOERMARK 

BATHMEN. - Twee jaar lang stonden de Belangencom-
missie Looërmark en de gemeente Bathmen als kempha-
nen tegenover elkaar. Inzet waren de problemen rond de 
grondwateroverlast en de technische en financiële aspec-
ten van de aanleg van riolering in het buitenwijkje. Nu, 
ruim een jaar nadat de Batlunense gemeenteraad besloot 
over te gaan tot de aanleg van riolering in Looërmark, 
lijken alle problemen, tussen beide partijen opgelost en 
wordt gewerkt aan de laatste fase van de riolering, die 
voor de winter klaar moet zijn. 
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Met name: de opmerking van wethouder Heuvelman over het alsnog claimen van een eenmalige bijdrage van fl. 450.- was er 
grote commotie bij de bewoners van de Looërmark. Had B & W van Bathmen immers niet op 15-07-1981 in de raadsvergadering 
medegedeeld, dat de kosten voor de bewoners nihil zouden zijn ? 
Reden dus voor het uitschrijven van een spoedvergadering van de Belangenvereniging op 31 Oktober 1981. 

En het ging er hectisch aan toe; de meerderheid wou gelijk weer op de barricaden en de strijd met B & W hervatten...! 
Maar, och arme: ikzelf stond er een beetje bedremmeld bij. Ik had immers zo intensief aan de realisatie van het plan meegewerkt 
namens de bewoners.... We konden toch - hoe dan ook - tevreden zijn ? In een langdurig betoog heb ik het hele gebeuren nog eens 
uit de doeken gedaan. Het leidde niet tot versoepeling van de mening van de Vergadering. 

Met bloedend hart heb ik toen ter plekke bedankt als bestuurslid van de Belangenvereniging. 
De commotie bleek achter niet nodig, de Looërmarkbewoners hebben nooit één cent aan het project meebetaald...! 

Toon Stenvert. 



Hoofdstuk 7: de Legalisatie van het woongebied.  
Vooraf:  Na de enorme worsteling, die uiteindelijk had geleid - en ook gerealiseerd - in een perfect riolerings-
systeem voor de Looërmark, dreigde er in de tachtiger jaren van 2007 al snel een beangstigend 
probleem. In een schrijven van 22 December 1980 aan de bewoners drong de toenmalige voorzitter van 
de Belangenvereniging M. Mulder al aan "dat er klaarheid moest komen over de invloed van de aanleg 
van de riolering op de legalisatie van het gebied". De Gemeente Bathmen had namelijk tijdens een 
gemeenteraadsvergadering gesuggereerd, dat deze twee zaken een direct verband met elkaar hielden. 

Aanleg van riolering zou de legalisatie van de Looërmark vergemakkelijken..! 

Ontstaan en ontwikkeling van de Looërmark van Veengebied tot Woongebied. 	44 

Inleiding: Dus vergeet het maar, zeg ik nu. Voor mij ligt een tien centimeter dik dossier, ter beschikking gesteld 
door Frans de Gram ( prominent bewoner van de Looërmark ) . En ik ga dat helemaal voor U uitspitten in deze 
en de volgende "Bosbodes" en dus uitgebreid belichten..! Omdat de hele exercitie, die pas in Januari 1986 tot 
volledige tevredenheid van alle partijen werd afgerond: waard is om in de geschiedenis van Bathmen te worden 
bijgeschreven ! Ik laat U bij deze getuige zijn van gedoogafspraken, bewonersbelangen, goedbedoelde eindeloze 

en soms ook oeverloze discussies van Gemeenteraadsleden en de arrogantie van Gedeputeerde Staten...! 
Ook laat ik U de krantenkoppen uit die tijd zien. Het wordt een lang - maar voor U lezers - een heel interessant 
verhaal. Nieuwe bewoners, reeds gevestigde bewoners en oude doorgewinterden: Neem met belangstelling nota 
van: De uiteindelijke legalisering van ons mooie woongebied "de Looermark", de parel van Salland...! 

De aanleiding:  Recreanten en alle, door Burgemeester Bazen gedoogde bewoners van de Looërmark worden op 
28 November 1980 in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van het "Ontwerp Bestemmingsplan Looërmark". 
Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst wordt uit de doeken gedaan, wat een bestemmingsplan eigenlijk betekent. 
En dat de Looërmark binnen de gemeente Bathmen nog een "witte vlek" is en nog qua bestemming moet worden 
ingevuld. Het kan dus nog alle kanten op, ware het niet, dat we gelijk ernstig rekening moesten houden met....: 
"Toch zal het gebied, door aard en ligging: geen volwaardig woongebied kunnen worden. Zo zullen voorzieningen 
niet kunnen worden opgenomen. Dit geldt voor openbare groen- en speelruimten, als voor winkels, scholen en 

dergelijke. Daarnaast kunnen ook geen bedrijfs- en/of praktijkruimten worden toegestaan". 
Zo staan de zaken ca. November 1980 ervoor en ziet het "Bestemmingsplan Looërmark " - ontwerp Stedebouwkundic 
bureau Zon/Seppen b. v. Zutphen het licht. 	. Dus: Schieten maar... 

De eerste conclusies:  Tijdens de algemene beschouwingen in de raadsvergadering van de Gemeente Bathmen 
wordt op 22 Januari 1981 vastgesteld, dat: " het voorontwerp van het bestemmingsplan door de bewoners gunstig 

is ontvangen. Men is duidelijk erkentelijk, dat aan het gebied de bestemming wonen is gegeven'. 
Het bestemmingsplan is nu in procedure en zal waarschijnlijk dit jaar (1981) ter vaststelling worden aangeboden. 

Het College van B&W Bathmen stuurt overeenkomstig de geldende wetgeving: het plan in zesvoud naar de 
Provinciale Planologische Dienst in Zwolle, die de commentaren verzamelt van betreffende instanties. 
- Het Ministerie van Economische Zaken heeft geen op- en/of aanmerkingen. 
- Het Landbouwschap Zwolle bekritiseert het plan omdat "aan de agrarische belangen in het aangrenzend gebied 
van dit plangebied in het geheel geen aandacht is geschonken...!" 
- Het Ministerie van Landbouw en Visserij merkt op: " dat de oorspronkelijke opzet voor een recreatieterrein zijn 
doel is voorbijgeschoten...!" 
...maar vernietigend  was het commentaar van de "Werkgroep klein beraad" van de Provinciale Planologische 
Dienst van de Provincie Overijssel in hun schrijven van 29 September 1981 aan B&W van Bathmen..! Let op: 

"De commissie kan zich niet verenigen met Uw voornemen tot het toekennen van een permanent karakter 
aan de de bewoning van recreatiewoningen in het recreatiecentrum "Looërmark ". 
De realisering van de "Looërmark" is destijds geschied met goedkeuring van het College van Gedeputeerde Staten 
(art.19/50 d.d.14-10-1968 ). Bij de afgifte van de verklaring van geen bezwaar hebben Gedeputeerde Staten in 
aanmerking genomen het gestelde met betrekking tot het gebruik van recreatiewoningen in: " de Verordening op 
de recreatieve woonverblijven van Uw gemeente" . De mogelijkheid van permanente bewoning op het centrum is 
destijds in de planfase reeds onderkend en werd door alle partijen afgewezen. 
Het beleid van Gedeputeerde Staten is sindsdien ongewijzigd en is nog steeds gericht op het voorkómen, dat 

recreatieverblijven als eerste woning in gebruik worden genomen. 
De commissie is van mening, dat de situatie op het recreatiecentrum "Looërmark" geen aanleiding kan zijn het 

college van Gedeputeerde Staten te verzoeken af te wijken van haar beleid...! 

Een tegenvaller van jewelste dus....  

Het College van Burgemeester en Wethouders schrok zich natuurlijk een rotje... 
Zij hadden zich immers stellig voorgenomen om met hun eerdere "gedoogbeleid" af te rekenen en de 
Looërmarkbewoners van een definitieve woonbestemming te voorzien.... 

En nu lagen plotseling die stoffige Provinciale bestuurders dwars..! 	Wat nu..! 

De schok was dus groot en het plan werd even koud gezet tot Februari 1983. 
Hoe het toen verder ging met die penibele situatie vertel ik in de volgende Marker Bosbode. ..Zie er dus naar uit...! 

Toon Sten vert 



Het te legaliseren gebied. 

Ontstaan en ontwikkeling van de Looérmark van Veengebied tot Woongebied. i5 
Hoofdstuk 7:  

de Legalisatie van het woongebied (II).  
Goed, het College van B&W pakt op 18 Februari 1983 de 
zaak weer op, middels een schrijven aan de Raad, waarin de 
volgende voorstellen: 
"dat het college van G.S. voetstoots met het bestemmings-
plan de Looërmark zou instemmen was niet te verwachten". 
Wij stellen U daarom voor alvorens het plan verder in proce-
dure te brengen , een gesprek ter provinciale griffie aan te 
vragen teneinde de mogelijkheden verder af te tasten. 
Hierbij zouden de volgende argumenten naar voren gebracht 
kunnen worden: 

Er is sprake van een gegroeide situatie. Vaststellen van 
een bestemmingsplan is in dit geval slechts het legaliseren  
van een gegroeide situatie. 

Hoe is het tot deze situatie gekomen ? 
En dan volgt een opsomming over het toch steeds correct 
afgeven van bouwvergunningen, toezicht op grootte en in-

deling van de woningen e.d. 
De Raad stemt in en dus ligt er op 30 Mei 1983 en nieuw 

ontwerpbestemmingsplan "Looërmark" ter inzage. 
En ook worden de bewoners van de Looërmark op 21 Juni 
uitgenodigd in zaal "Jachtlust"te Loo voor een toelichting. 

In het nieuwe bestemmingplan zijn een aantal wijzigingen 
aangebracht, zoals daar zijn: 
- het aantal bebouwingscategoriën is teruggebracht van 
3 naar 2 te weten: 
1. grote wonigen: 9 x 17 m. (bouwblok) 
II. middelgrote woningen 9 x 13.5 m. (bouwblok) 

- de verplichting om ca. 60% van de houtopstallen op een perceel in stand te houden is vervallen. 
- De mogelijkheid wordt gegeven om bij het zwembad bij bijzondere evenementen tenten of caravans te plaatsen...(!) 
De datum van het ter inzage liggende bestemmingsplan wordt daarna nog eens met drie maanden verdaagd, omdat het overleg 
met de provinciale instanties pas begin September waren afgerond..! 

Voor de bewoners dus om moedeloos van te worden.  
In de Raadsvergadering van 27 Oktober 1983 wordt daarna het bestemmingsplan Looërmark definitief vastgesteld. 
Een paar aantekeningen nog: 1. Tijdens de ter inzage liggende periode zijn geen bezwaarschriften ingebracht. 2. Aan de bewoners 
wordt aan haar wens tegemoet gekomen, dat er een speelterreintje voor de kinderen zal worden ingericht t.b.v. voetbal etc. en 
dat er binnenhet gebied geen palen of masten mogen worden opgericht, waarvan de hoogte meer dan 6 meter zal bedragen. 

Aniersit 
Gedeputeerde 	

in vetouder Hetiveirnan  
Burgemeester Weierink 

En zo kon het hele circus dus opnieuw beginnen...!  
Met een gesprek dat Burgemeester Weierink en Wethouder Heuvelman - die onder druk gezet: zich vanaf dat moment 
bewonderenswaardig zouden gaan opwerpen voor de belangen van de Looërmarkbewoners - op 26 April 1984 ten provin-
ciehuize met o.a. gedeputeerde Ankersmit voerden en dat op 3 Mei lieten volgen door een brief. 
Daarin de aantekeningen dat B&W ook wel wisten dat met het oog op het gelijkheidsbeginsel binnen de Provincie: de Gemeente 
waarschijnlijk in het ongelijk zou worden gesteld bij goedkeuring van het bestemmingsplan. Maar - zo schreef B&W - dat wij U 
er op willen wijzen, dat wij in een onmogelijke positie zullen komen, wanneer Uw college de goedkeuring aan het bestem-
mingsplan "Looërmark" eventueel zal onthouden. Door de huidige gegroeide situatie in dit gebied achten wij toepassing van 
bestuursdwang op het terrein van de ruimtelijke ordening aldaar niet mogelijk. Wij hopen op Uw medewerking in dezen, opdat 
er dan in de Looërmark bestuurlijk weer met een "schone lei" kan worden begonnen. 
.... In angstige scanning werd de reactie van G.S. Overijssel afgewacht....  
Och hemel..daar was niets goeds bij ! In een drie kantjes vol geschreven brief met vele verwijzingen naar allerlei artikelen werd 
er enorm gezeurd over de letter van de wet. Let wel: Bij goedkeuring zouden er in Bathmen zo maar 77 bouwmogelijkheden voor 
eengezinshuizen bijkomen.....en dat "voor de houtopstanden bestemde gronden in de praktijk tevens zouden worden benut voor 
verhardingen, tuinen, terrassen en zitgelegenheden...! 
Zo was er ook hevige kritiek op de bijbehorende plankaart over beschriftingen en coderingen....ambtenarij ten top ! 
Dus wordt de brief besloten met de beslissing: In verband met het vorenstaande en gelet op artikel 28 van de Wet op de 
ruimtelijke ordening hebben wij besloten: AAN HET BESTEMMINGPLAN LOOERMARK GOEDKEURING TE ONTHOUDEN. 

EN DAAR ZIT JE DAN....NA DRIE EN EEN HALF JAAR ...NOG NIETS OPGESCHOTEN 
EEN KLAP VAN JEWELSTE, WAT NU..? Koortsachtig overleg tussen gemeente en Belangenvereniging. 

....en hoe zij samen er uiteindelijk uitkwamen, leest U in de volgende Marker Bosbode van Juni a.s.... 
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(Van een onzer verslaggevers) 

BATHMEN. - Provinciale be-
stuurders in Zwolle zijn lichtelijk 
in verlegenheid gebracht met de 
vraag of in dé Bathmense Looër-
mark wel of niet twee woningen 
gebouwd en één uitgebreid mogen 
worden. Vandaag zullen Gedepu-
teerde Staten hierover vermoede-
lijk een uitspraak doen. In elk 
geval zal het voltallige college van 
GS zich over de zaak buigen. 

'Een gevoelige zaak', noemde een. 
provinciale woordvoerder gisteren 
het Bathmense verzoek om een 
verklaring van geen bezwaar voor 
de bouw en verbouw van de huizen. 
Het bestemmingsplan Looërmark 
werd amper twee maanden geleden 
door GS afgewezen omdat zij an- 

ders dan de gemeente geen woon-
bestemming wilden geven aan 76 
van oorsprong recreatiewoningen. 
Ook al worden die nu al jarenlang 
illegaal permanent bewoond. 

Dilemma 
Het toestaan van nieuwbouw zou 
feitelijk betekenen dat de provincie 
een door haarzelf verworpen situa-
tie door de vingers ziet. Van de 
ándere kant zou een keihard 'nee' 
de betrokken aanvragers van een 
bouwvergunning financieel ernstig 

in de problemen kunnen brengen. 
Twee van hen namelijk zouden al 
verplichtingen aangegaan zijn met 
aannemers voor uitvoering van de 
gewraakte plannen. De beide in-
woners van Bathmen en Deventer, 
die een nieuwe woning willen bou-
wen, stuurden in het recente verle-
den tal van brieven aan gemeente 
en provincie en grepen vele keren 
vergeefs naar de telefoon, om al te 
grote problemen te voorkomen. 

Vorige week nog kwam een van 
hen, mevrouw Veldkamp, tijdens 
de commissievergadering gemeen- 

tewerken de gemeente eraan herin-
neren hoe belangrijk de zaak is voor 
haar en andere betrokkenen. Ook 
merkte zij bij die gelegenheid op, 
dat bij het aangaan van financiële 
verplichtingen was uitgegaan van 
gemeentelijke tdezeggingen. Deze 
werden na afloop van de vergade-
ring door wethouder E. W. Heuvel-
man overigens ten stelligste ont-
kend. 

Desgevraagd deed burgemeester J. 
Weierink gisteren hetzelfde. "We 
hebben alleen alle medewerking 
toegezegd. Als GS ja zeggen, mo-
gen ze wat ons betreft gaan bou-
wen." 

De betrokkenen wilden gisteren 
geen commentaar geven op deze 
kwestie. 

in  

16 Ontstaan en ontwikkeling van de Looërmark van Veengebied tot Woongebied. 
Hoofdstuk 7: de Legalisatie van het woongebied OH en slot).  

Dit verhaal wordt de apotheose van de strijd om legalisatie in de Looërmark. Hierin wil ik duidelijk maken, hoe belanghebbenden 
binnen de Looërmark in eendrachtige samenwerking met het gemeentebestuur van Bathmen hebben gestreden, om dit gebied te gaan 
erkennen tot permanent woongebied. Met name Evert van de Weg en Frans de Gram, vertegenwoordigers van de belangenvereniging 
Looërmark, alsmede Burgemeester Weierink en Wethouder Heuvelman van de Gemeente Bathmen hebben bijzonder baanbrekend werk 
verricht om uiteindelijk tot een definitieve beslissing door Gedeputeerde Staten te komen voor legalisatie van dit gebied. 

Op 25 Mei 1984 richt B&W zich rechtstreeks in een schrijven tot de bewoners van de Looërmark met de harde feiten: 
- Het College van Gedeputeerde Staten is van mening, dat slechts een bestemming "recreatiewoonverblijven" aanvaardbaar is, 
in plaats van de bestemming "woondoeleinden, eengezinshuizen". 
- Wij beraden ons op dit moment over de nog te nemen beslissing om al dan niet in beroep te gaan bij de kroon. 
- Ons standpunt zal in een openbare commissie- en raadsvergadering worden besproken. 

In een bijlage, uitgereikt op de bewonersvergadering van 1 Juni 1984 wordt verwezen naar een drietal mogelijkheden bij de opstelling t.a.v. 
de beslissing van het college van G.S.: 

- (1) de raad kan beroep instellen bij de kroon, 
- (2) de raad kan besluiten geen beroep in te stellen 
- (3) de raad kan het bestemmingsplan intrekken. 

In die bewonersvergadering wordt de zaak buitengewoon serieus genomen. Men besluit over te gaan tot het installeren van een belangen-
commissie Looërmark II. Zij stellen voor om mogelijkheid 1 en 2 (na stemming) niet te behandelen en besluiten B&W voor te stelling het 
voorliggende bestemmingsplan van het stedenbouwkundig bureau Zon/Seppen in te trekken. 

Er rest in die situatie nog slechts één mogelijkheid, om alle ontstane, gegroeide en huidige situatie in de Looërmark nog eens goed 
op de kaart te zetten en deze in te passen in een geheel door B&W te ontwikkelen nieuwbestemmingsplan. Dus wordt er een enquête 

gehouden onder de bewoners over alle van belang zijnde zaken van dat moment. Een daaruit voortvloeiend rapport zal aan een jurist 
worden voorgelegd. 

Inmiddels zit de gemeente op dat moment danig in de maag met een voorbereidingsbesluit van een drietal percelen in de 
Looërmark. De bouwplannen zijn niet in strijd met het bestemmingsplan, maar bij goedkeuring zal er een ernstig conflict ontstaan 
t.o.v. de beslissing van Gedeputeerde Staten. 

Kortom, beste lezers; de situatie rond erkenning van legalisatie van de Looërmark werd uiteindelijk voor Het College van 
Gedeputeerde Staten ook onhoudbaar. Hoe in detail dit College toch uiteindelijk door de bocht ging, kan ik U uit de stukken niet goed 
uit de doeken doen.. Belanghebbenden van toendertijd zullen zich de feiten waarschijnlijk nog goed herinneren, maar ik vraag bij deze 
verschoning om exact te verklaren, hoe de zaak toch op zijn pootjes terecht is gekomen. 

Zeker zal het onderstaande krantenartikel (Deventer Dagblad van 21 Augustus 1984) er het zijne aan toe hebben 
bijgedragen: 	 Dinsdag 21 augustus 1984 

GS buigen zich over woningbouw 

Op 31 -8-1984 kon Evert van de Weg dan ook juigend een brief naar de bewoners sturen, door daarin te vermelden, 
dat het Looërmark-gebied permanent  bewoond mag worden, omdat de provincie Overijssel daar nu mee akkoord gaat. 
Op 7 September aansluitend volgt een bewonersvergadering, waarin ook Burgemeester Weierink een toelichting zal geven over 
de toekomstige woonsituatie op de Looërmark. 

De burgemeester feliciteert de Looërmarkbewoners namens het gemeentebestuur met het resultaat van permanente 
bewoning in de Looërmark. Hij geeft in grote lijnen weer, wat het nieuwe besluit van G.S. inhoudt. 
De definitieve woonbestemming voor de Looërmark betekent voor alle bewoners en perceeleigenaren permanente bewoning. 
Belangrijk punt is ook , dat de Looërmark nooit beroep kan doen op de status van een kleine kern, d.w.z. dus geen kerk, school, 
winkelcentrum etc. 

Op 11 september zend de provincie Overijssel de verlossende brief naar B&W van Bathmen. 
Nog wat bagatelliserend over het jarenlang gedogen door het gemeentebestuur van Bathmen van ontwikkelingen in de 

Looërmark, die zich niet verdragen met de rechtsregels en de eisen van een goede ruimtelijke ordening. Zij merken verder op; 
dat zij de ogen niet verder willen sluiten voor de bestaande feitelijke situatie en voor de positie, waarin een aantal belanghebbenden 
thans is komen te verkeren. Daarmee - op voorhand - mede sprekend namens de raad van uw gemeente, hebt u zich bereid verklaard 
tot het in nauw overleg met de provinciale diensten, opstellen van een nieuw bestemmingplan voor Looërmark. 

Op 22 Januari 1986 deelt voorzitter Evert van de Weg de perceeleigenaren/bewoners van de Looërmark mee, dat het bestem-
mingsplan definitief is goedgekeurd en aan een lange periode van onzekerheid over bouwmogelijkheden een einde is 
gekomen. 

Het was een hele operatie: de legalisatie van de Looërmark. Met ongekende inzet van de bewoners 

uit de Looërmark, waarvan ik met name de voortrekkers heb genoemd. Zij verdienen grote hulde..!  



•••vb Looër-  • 
k 

Arkelsteiin 
.1  
204' Glasvezel 7V-kabel 

• • ', 

-•-----..'" \ -   .. ei e _-0 3"-;:'-"ILZ's...—L—"-:.---:"-S C  - 
u------;------  

ti /".- -- -- 	
• 	1 0.3 

-Ii  

-.) 
,...,-- 

Hoofdverdeelkast 	4' \. 	 11',01.,•"‘J:‘,„ .. ei. ... !k.; •e:.\ 	X.,,:;:':'' , , 	,,,,,v,  - .::!!,,,, 
,,..J._ 	''' 	\ 	.‘,,\;)"..j\\.:„;•;....

25.-:'.
.k..e.:(

. 
 1;!..

?
\...
,:..

y
.1
::„.;,f

,,. .7
■,,;;;,•:.."14-7,,,,i."..„,,

,,
. 

••■• 
'.. ()tv,- ....- 	: 	- k•, .-....., • 	- 

	

sz. 	4.--,r-t 	...• • . .4..Y.4.,.. "t.-7.:. 
, ét,:t .....„i.ƒ- 	1 	..,.).J.,,e,,,..›.:f.. • ..„." 	XI 

011u-^>";'I 	 :',•••`::',..1.t.J.,/ 

.... ,,,,:,, ..,... /...2-75.:§..5.45,ï--,,,,..._ 

einee 

00 
3n 

f7 Ontstaan en ontwikkeling van de 
Looërmark van Veengebied tot Woongebied. 

Hoofdstuk 8: 	Kabeltelevisie.  

In Augustus 1997 wordt de toenmalige voor-
zitter van de Belangenvereniging Looërmark 
( Ton de Vries ) op zijn vraag, welke mogelijkheden 
er bij de fa. NV Castel (Groningen) zijn om het park van 
kabeltelevisie te voorzien, beantwoord met het volgende 
voorstel: 
CasTel, verantwoordelijk voor o. m. levering van radio- en 
televisiesignalen in de gemeente,waarin u thans woonach-
tig bent, overweegt om de percelen Looërmark 1 t/m 74 
(76 percelen), Oudendijk 6, 7, 7a en 8; Veenweg 2a en 2b 
en Pothaarweg te Bathmen aan te sluiten op de kabel. 
Bekabeling zal alleen kunnen plaatsvinden, wanneer hier-
voor voldoende belangstelling bestaat d.w.z. bij een deel-
name van minimaal 80%. Bij een deelname van minder 
dan 80 % zal er dus geen bekabeling plaats vinden..! 
En dan volgen er nog een aantal - nogal onduidelijke -
andere voorwaarden; maar duidelijk is, dat ieder deel-
name maar liefst fl. 1645.- (incl. BTW) moet ophoesten. 
Iedere deelnemer dient een abonnement voor minimaal 
een jaar aan te gaan voor het abonnementsgeld van 
Fl. 19.78 per maand inclusief BTW. 
Offerte is geldig tot 15 September 1997, dus of U maar 
wilt opschieten...! 

Dank zij de bewonderenswaardige acquisitie van Ton de Vries bleken er bij schrijven van CasTel d.d. 29 September 
67 deelnemers te willen meedoen aan het project. De vergunningprocedure wordt door het bedrijf in gang gezet. 
De bewoners van de Looërmark worden door de belangenvereniging bij schrijven d.d. 2 Oktober van het bereikte akkoord 
op de hoogte gesteld, met de aantekening, dat per perceel een eenmalige aansluitbijdrage van maximaal fl. 1.499.- zal 
zijn verschuldigd. CasTel zal er naar streven de kabelaanleg voor einde van 1997 af te ronden. 

Op 4 Februari 1998 ontvangen de deelnemende bewoners aan het project van CasTel een brief, met de mededeling, dat 
onlangs de kabelaansluiting is gerealiseerd. Na een herberekening is de aansluitbijdrage echter gedaald naar fl. 1.000.-
(excl. BTW). Dus incl. BTW t1. 1175.- ..! 
In een evaluerende bijeenkomst van de Belangenvereniging Looërmark, blijken de deelnemers in het algemeen tevreden te zijn over deze 
RadionVkabel aansluiting. Wel blijkt men nogal ontevreden over de afwerking van de graafwerkzaamheden. Op een aantal locaties zijn nog 
steeds kuilen en gaten. 
	  Tot zover de realisatie, nu dus het technische verhaal 	  

Los van alle zeer gewaardeerde inspanningen van de Belangenvereniging Looërmark, is schrijver dezes op persoonlijke titel 

nog steeds van mening, dat wij voor onze aansluiting op dat kabelnet veel te veel hebben betaald 1 Waarom .? Lees verder...! 

Mar 

Toen in een nieuwe wet werd vastgelegd, dat de markt werd vrijgegeven voor andere bedrijven dan KPN, om digitale informatie van radio/ 
TV/telefoon en internet ook te mogen exploiteren, waren de elektriciteitsbedrijven daar als de kippen bij. Ook de Nederlandse Spoorwegen 
wilden wel uit die ruif mee-eten. Daar zouden zij dan wel een eigen transportkabelnet moeten ontwikkelen. De NS had daarvoor natuurlijk 
hun eigen spoorwegnet, waarin zonder veel belemmeringen ook kabels konden worden gelegd. Uiteindelijk heeft dit bedrijf toch van de mo-
gelijkheden afgezien. Anders, dan de Elektriciteitsbedrijven, waaronder de Edon-groep. (ook een vestiging in Deventer). 
Zij bedachten een zodanig transportkabelnet, dat te realiseren bleek, door hun signaleringskabels ook op te hangen aan hun hoogspannings-
leidingen. Dus ook aan het tracé van Deventer naar Haaksbergen, dat ook heel dicht langs de Looërmark loopt. Vandaar, dat U op boven-
staand kaartje, in combinatie met de foto op de voorpagina een beeld krijgt van de voeding naar ons park. De kabel is in feite een kabelhuls, 
waardoor (inmiddels in de grond aangebracht) een glasvezelbundel is doorgeschoten. Ook de kabels, gehangen aan de masten is uitgevoerd 
met glasvezelgeleiders, waarvan bekend is, dat dit materiaal digitale signalen zonder weerstand en met de snelheid van het licht kan trans-
porteren. Dit dus zonder beperkingen tot de aansluitkast bij de ingang van het speeltuintje naast de parkeerplaats. ( zie linksonder) 
Vanaf die kast zijn verbindende kabels( groene kleur ) gebracht naar een tiental kleinere kastjes, verspreid door ons park. Vanuit die kastjes 
worden per afzonderlijke kabel de percelen bereikt en daarbinnen afgewerkt in een eenvoudige connector. 
De verbindingskabels tussen de kasten en de percelen in het park zijn z.g. coaxiale kabels. Deze kabels hebben een koperen kern met een 
dempende omhulling. Dit om hierover ook radiofrequenties snel te verzenden. Het in de Looërmark aangelegde kabelnet ( ontworpen door 
CasTel) werd dus in aanvang gevoed door Edon. Daarna krijgt men achtereenvolgens van doen met Essent, Home en nu dus Ziggo. 
Inmiddels hebben de leveranciers nu ook, naast de doorlevering van radio en TV-signalen gezorgd: om het net in te richten voor telefoon en 
Internet. U kunt via de door hen aangeboden pakket Uw signalen ( zeg Bytes ) in diverse snelheden aankopen. 't Is maar, wat u kiest: 
Met mindere eisen, zal ons kabelnet, met gedeeltelijk koperkabels uitgevoerd dan in glasvezel m.i. best wel aan de wensen voldoen 

Oh, ja, waarom ik vind, dat we destijds veel te veel hebben betaald ? 
Omdat CasTel ons project heel ordinair als een z.g. "Pilot-project" heeft 
gebruikt. Ze wilden toch immers meedoen en zochten langs hun tracé een 
redelijk druk bewoond gebied om op te starten. En dat waren wij dus, ik heb 
daarna nooit gehoord, of langs het tracé tot aan Haaksbergen ooit ook zo'n 
gebied op dezelfde wijze is voorzien. 
Dus hebben wij in aanvang flink meebetaald aan de oorspronkelijke 
exploitatie. Vandaag de dag ben je voor een simpele aansluiting niet 
meer, dan ca. C 200.- kwijt...! 	 Dacht U ook niet 7 

••• 



Ontstaan en ontwikkeling van de Looërmark van Veengebied tot Woongebied. 
Hoofdstuk 9: de Straatverlichting.  

Het begon in feite met een schrijven d.d. 23 Oktober 1998 van de toenmalige voorzitter van de Belangenvereniging "Looërmark" 
Ton de Vries aan alle bewoners met de volgende tekst: "Wij willen graag Uw mening over het volgende: De gemeente is van plan 
straatverlichting aan te gaan leggen in de Looërmark. Wij willen graag van u weten hoe u hierover denkt. Dus vragen we u bij deze 
onderstaand formuliertje in te vullen. 

Een bliksemenquête eigenlijk, waarvan de achtergrond toen nog niet geheel duidelijk was. Een golf van geruchten ging er door 
het park: "Wat en waarom deze actie". Waarom nu ineens na bijna dertig jaar openbare verlichting in de Looërmark; men had zich 
toch gedurende al die tijd voldoende kunnen redden met een eigen sfeerverlichting rond het eigen huis ? 

Het bestuur kwam aldra op 10 November 1998 met een nieuw schrijven: 
"Geachte bewoners. Aangezien ons een aantal berichten hebben bereikt, die niet helemaal kloppen, willen wij u het 

volgende mededelen over de verlichting: De verlichting is niet door het bestuur aangevraagd bij de gemeente; er is ons echter via via 
ter ore gekomen dat de Edon en de gemeente plannen hadden voor het aanleggen van de verlichting en wij proberen inspraak te krijgen, 
vandaar deze enquête." Het bestuur zal in contact treden met wethouder Hulst van de gemeente Bathmen. 

Het bestuur van de belangenvereniging laat vervolgens aan de bewoners weten, dat naar aanleiding van de enquête; 
mondelinge, telefonische en schriftelijke reacties van bewoners een afvaardiging van het bestuur gesprekken heeft gevoerd 
met de gemeente. De inhoud van deze gesprekken kan als volgt worden samengevat: 

De gemeente is van mening, dat zij wettelijk verplicht is de Looërmark te verlichten, in het kader van haar verantwoordelijkheid met 
betrekking tot veiligheid. De gemeente acht zich aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onveilige situaties. 
De gemeente ziet het niet verlichten van onze woonomgeving als een dergelijke onveilige omstandigheid. 

Het bestuur van de belangenvereniging heeft het gemeentebestuur op de hoogte gebracht van het feit, dat er in de Looërmark 
door de bewoners zeer verschillend wordt gedacht over het al dan niet aanbrengen van straatverlichting. 
Het bestuur van de belangenvereniging is met de gemeente overeengekomen, dat het verlichtingsplan voorlopig "on hold" wordt 
gezet. 

Op uitnodiging van het bestuur zal de gemeente een toelichting geven op haar verlichtingsplan in de jaarvergadering van Februari 1999. 
Doel van deze voorlichting is, de gemeente in de gelegenheid te stellen, haar argumenten voor het aanleggen van verlichting naar voren 
te brengen en uit te leggen hoe het plan er concreet uitziet. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling op deze vergadering tot 
besluitvorming te komen. Het is de intentie van het bestuur, over de verlichting een afzonderlijke vergadering te beleggen. 

********************************************************************************************************************************************** 

Tot zover de eerste schermutselingen over de aanleg van straatverlichting in de Looërmark. De bewoners werden door de plannen van de gemeente 
vooreerst volkomen verrast En ondanks de gewaardeerde pogingen van de Belangenvereniging om e.e.a. nog bij te sturen bleek Wethouder Hulst, als 
woordvoerder van de gemeente zeer halsstarrig. In een later stadium hield hij in de pers vol: dat de verlichting er zo wie zo zou komen. 
Waarom toch "dat verzet tegen de kerkeraad"- lees: meerderheid van de bewoners - ? 
Goed; ik ga het U ( op persoonlijke titel)  uitleggen hoe ordinair en gemakzuchtig B&W van Bathmen met in hun kielzog de Gemeenteraad had besloten tot 

een en ander. Kijk, de Gemeente Bathmen is een kleine gemeente met een gelimiteerd aantal werknemers in vaste dienst. En die deden voor 1998 alle 
voorkomende klusjes, zoals onderhoud aan lantaampalen en vervangen van lampen. Maar wat doe je, als je personeelsbestand door o.a. pensionering 
inkrimpt en je het werk in eigen beheer niet meer aankunt..? Dan ga je inventariseren en uitbesteden. Maar, ga je dan in zee met een groot energiebedrijf als 
Edon ( Tredon ), dan ben je gauw in de aap gelogeerd...! Hoe: Door een structuurnota op te stellen met de inhoud: "Het overdragen en exploiteren van 
de openbare verlichting aan Tredon". En het stuk daarna voor te leggen aan de gemeenteraad en te laten bekrachtigen in de raadsvergadering van 
23 Apri11998. Een besluit dus, genomen ver voordat de bewoners van de Looërmark zich nog van geen gevaar bewust waren.... 

Eigenlijk een vrijbrief voor Tredon. Want die lieten het er natuurlijk niet bij om alleen maar kapotte lampjes in te draaien, maar zij 
gingen ook in het geheim binnen de gehele gemeente metingen verrichten, of de straten wel voldoende verlicht werden. Zo kwamen ze ook 
met hun bevindingen over de Looërmark bij de gemeente. Hoe vreemd, er was daar helemaal geen straatverlichting, dat kon toch niet..? 
Dus: zonder vooraf inspraak, van wat de bewoners er van zouden vinden; werd een geheim verlichtingsplan ontworpen, geheel ( zo dacht 
men ) binnen de afspraken van de structuurnota. En de wethouder stond daar geheel achter...! Maar wel met de achterliggende 
gedachte: "Laat het plan in hemelsnaam niet uitlekken richting Looërmark, daar komt gegarandeerd gedonder van...." 

En 6f natuurlijk: 76 lantarenpalen binnen het park oo een onderlinge afstand van 25 meter..! 
En och hemel: het plan zou richting Tredon niet meer teruggedraaid kunnen worden: contract is contract en bij wijzigingen zouden 
boeteclausules volgen, zo dacht B&W...! 
00000.100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000p00000000000000000000o000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.70000000000000000000000000  

Die algemene ledenvergadering werd gehouden op 2 februari 1999 in caf 
"de Looërhof" in Loo. Met na de pauze de aanwezigheid van de heren 
Bottenhuis (Edon), Hilferink (Gemeente Bathmen ) Hulst ( wethouder 
Gemeente Bathmen ) en Lenteling ( Edon ). 
De heer Hulst neemt gelijk het woord en licht de besluitvorming terzake van de het 
verlichtingsplan als volgt toe: 
"In 1996 is de Gemeente begonnen met het voorbereiden van een verlichtingsplan 
voor de gehele gemeente Bathmen. Reden voor de Gemeente haar verlichtingsbeleid 
voor de Openbare wegen aan te scherpen was volgens hem het feit, dat de eisen 
voor openbare verlichting in de afgelopen jaren strenger zijn geworden. 

Gemeenten werden daardoor vaker dan in het verleden geconfronteerd met toekenning door de rechter van schadeclaims voor ongevallen, 
ten gevolge van onvoldoende verlichting. De gemeente heeft zich in haar besluitvorming laten leiden door de daarvoor bestaande normen, 
die door een speciale instantie De Nederlandse Stichting Openbare Verlichting zijn vastgesteld. 	Tot zover de wethouder...!  

Aansluitend is het de beurt aan de aanwezigen voor het stellen van vragen. 
- Stenvert: Waarom nu ineens na 30 jaar verlichting in de Looêrmark ? Hoe zal zo'n verlichting eruit gaan zien ? 
Antwoord Hulst: 30 jaar geleden was de Looërmark een recreatief gebied. Dat is in de loop der jaren veranderd. Het is nu een gebied 
van allure, hierbij horen ander verlichtingseisen. Waarom vroegere colleges de verlichting niet ter hand hebben genomen is hem 
niet bekend, waarschijnlijk was er sprake van geldgebrek. 
- v. d. Weg: Wijst op het volgende: Volgens hem is er bij de legalisering ( 1986 ) van permanente bewoning in de Looërmark 
bepaald, dat er geen volledige verlichting zou komen. Circa 15 jaar geleden waren de bewoners en de gemeente dicht bij een 
compromis. Alleen op de kruisingen zou verlichting komen. 
- Verhey voegt hier nog aan toe, dat het gemeentelijk beleid blijkens de woorden van de wethouder is gestoeld op veiligheid en 
juridische aansprakelijkheid. In dit kader wijst hij op de gemeentelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot de bestrating. De 
gemeente gaat naar zijn opvatting weinig voortvarend te werk , als het gaat om herstel van de gaten in het wegdek in de Looërmark. 
Verder worden de wegen in de Looërmark slechts 2 maal per jaar geveegd en de kruispunten zijn onoverzichtelijk. De relatie tussen de 
houding van de Gemeente op deze punten en haar veiligheidsbeleid ontgaat hem. 
- 	Broer vraagt zich af of de Gemeente zich, behalve verantwoordelijkheid voor veiligheid : wel voldoende aandacht besteed aan haar 
verantwoordelijkheid voor de natuur en het algemeen welzijn van haar burgers. Naar zijn mening is rust, stilte en natuurlijke 
landelijkheid van groter belang, dan de financiële aansprakelijkheid van de Gemeente. 
- 	Wiesenhaan vraagt zich af, wat het allemaal wel gaat kosten. Hij oppert: dat voor dat geld beter een WA-verzekering kan worden 
afgesloten. 



- Groeleker vraagt zich af; wat het wettelijk niveau van verlichting is en wil graag weten waar men dat in de wet kan vinden. 	19. 
Verder vraagt hij de wethouder of er voor het buitengebied dezelfde regels gelden als voor de bebouwde kom. 
- 	Muijsson waarschuwt, dat bij meer verlichting de inbraakgevoeligheid wel eens zou kunnen toenemen. 
De wethouder gaat daarna in op de gestelde vragen: 

Hij wijst als eerste nog eens op de verlichtings normen van de NSOV en op de aansprakelijheid van de gemeente. De verlichting, 
die zal worden aangebracht is te vergelijken als die, aangebracht in de Noorder Enk..! Mogelijke schade met als oorzaak: onvoldoende 
verlichting kan niet door een WA-verzekering worden afgedekt. Hij vind, dat het met de bestrating van de Looërmark nogal meevalt en 
veegt het "bladveegbeurtenprotesrvan tafel. 

Dan is het woord aan de heren van Edon. Enthousiast vertellen ze van 4- meter hoge palen met kofferarmaturen en lampen van 
24 Watt. (Energiezuinige lampen dus). 	De palen zullen 25 meter uit elkaar geplaatst worden en er zal geen sprake zijn van 
rondstralen. De verlichting zal om 23.00 uur worden uitgeschakeld 't 

Er ontstaat merkbaar een grote onrust en ontevredenheid bij de leden van de vergadering. 
Toen de heren daarna vertrokken bleken er nog vele vragen: Waarom is het plan niet eerst gepresenteerd aan de leden, wie was er eigenlijk op de 
hoogte van zo'n plan, welke verlichtingsnorm zou worden gehanteerd en is de Looërmark eigenlijk geen "bewoond natuurgebied" in plaats van een 
"natuurlijk woongebied"? Op voorstel van Jan Spaans werd ter vergadering besloten om de huidig zittende bestuursleden te laten ondersteunen door 
een te installeren werk- c.q. actiegroep "Minder Licht' . 

De werkgroep "Minder Licht", bestaande uit de heren: 
Duco Broer, Jan van Joolingen, Toon Stenvert, 

André Verhey, Wim v.d. Mekkert en Herman Wiesenhaan 
gingen voortvarend van start, met het op 15 Februari 1999 rond 
sturen van een enquête aan de bewoners, om daarna een totale 
mening te verkrijgen omtrent een 14-tal heikele punten m.b.t. 
tot het aanstaande "verlichtingsgevaar"..! 
De start werd echter tot hun ontsteltenis getorpedeerd, door de 
toezegging van het zittende bestuur; dat op verzoek van de 
gemeente instemde met het plaatsen van een z.g. "proefpaal". 
Om alvast te wennen en door de bewoners te laten ondervinden, 

"hoe mooi dit soort verlichting toch wel zou zijn ..." 
Volledig tegen dus het zere been van de actie-groep ..! 

Dus gaat de werkgroep enigszins getergd ten strijde en nog voor de extra ledenvergadering van de Belangenvereniging op 16 maart 
is duidelijk geworden, dat "het College heeft besloten so wie so te plaatsen..!" Merkwaardig daarbij is het dreigement van de 
Wethouder, dat als dat niet mogelijk is; dan "plaatst de gemeente een hekwerk om het park en verklaart het gebied niet- 
openbaar" 	 
Hallo, wat denk de gemeente eigenlijk van de bewoners daar in die Looërmark ? Dat zij zich aldaar laten muilkorven...? 

Natuurlijk gaat de wethouder daarbij buiten zijn boekje, maar natuurlijk wel een dankbaar handvat voor de werkgroep om dit soort 
onzorgvuldige uitspraken - ook in de pers natuurlijk- te torpederen ! zo brengen Toon en Herman op 22 Maart 1999 een bezoek aan 
Ir. Arnold Buddenberg, Lighting Consultant van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSW) in Arnhem om over de 
verlichtingstoestand in de Looërmark te spreken. En zie: deze deskundige vroeg zich ernstig af, of verlichting in de Looërmark wel 
wenselijk werd geacht..! Hem werd een kaart getoond en moeiteloos tekende hij slechts en niet meer: een achttal lantarenpalen 
binnen het gebied in. 
Herman en Toon hebben zich in die periode ook nog even laten overtuigen bij het instituut CROW/NSW in Ede, om te weten te komen, 
onder welke categorie de Looërmark binnen een bestemmingplan werd gerangschikt. Als een natuurgebied dus en daarbinnen gelden 
gecensureerde verlichtingseisen. En met het boekje "Zicht op licht- Lichthinder aangepakt" hebben we de gemeente kunnen overtuigen, dat 
het door hen voorgestelde absurde verlichtingsplan binnen de Looërmark geen kans van slagen had..! 

Omreden van de juiste verslaglegging en geschiedschrijving van dit onderwerp ( straatverlichting ) moet eerlijkheidshalve worden 
vermeld, dat het dagelijkse bestuur van de Belangenvereniging van de Looërmark en het actiecomité "Minder Licht " niet altijd op één lijn 
hebben gecommuniceerd. Lichte agitaties en onverdraagzaamheden hebben zich tussen beide commissies in hun streven, om het beste 
voor te hebben voor de leefbaarheid van de Looërmark soms tot emstige verschillen van meningen geleid. 

Men dient derhalve van een geweldige saamhorigheid en verdraagzaamheid te spreken, toen in gezamenlijk overleg werd 

besloten, om de Gemeenteraad van Bathmen de volgende brief te sturen: 
Gericht aan de Raad van de gemeente Bathmen, 

enen, leo uereluidalignw 	 en ondertekend door C.3 Lemmens en B.H. Groeliker, resp. voorzitter en secretaris van de 
Belangenvereniging Looërmark. anze,Anizen, inde2'anëzona aaiden 
In een zestal punten wordt duidelijk omschreven uiteengezet,dat "het verlichtingsplan Looërmark" 

yenneel 'noveen kale./ azebeen aantal 	 bij vrijwel alle bewoners op onoverkomelijke bezwaren stuit. 
Agreyadeag-iinnen een- geadennealo 
annerin, 	zt;in enalualasairaden, 	 In punt 2 wordt vermeld, dat er slechts 4 van de 59 stemgerechtigde leden voorstander van het 
een nulairaaa eer een aanleduzad. 	 plan waren. Hun voorkeur ging overigens uit naar een minder aantal palen met reductie van het 
`rar me✓éna,,een aantal se44eZiacalen. 	aantal palen per bron. 

Punt 3 verklaart: Wij hebben begrepen, dat uw besluit ontsproten is o.a. uit de gedachten dat bij 2u/shleze sdra4hlaatlen morden 110431% 
een ongeval (in het donker) sprake zou kunnen zijn van gemeentelijke aansprakelijkheid wegens 

speeknfotaepassinyen yeduak. 	 verzuim van de uit de beginselen van behoorlijk bestuur voortvloeiende zorgplicht. Voor zover ons 
alsie 	tli raalenenézaam- 	bekend kwijt de gemeente zich als wegbeheerder van haar zorgplicht door te zorgen voor 

Aelile/1 W0,211% uernield, maa ~4 naar> 	 passend onderhoud van de weg. Daarmee voldoet zij aan de terzake geldende wettelijke 
~n/01~as~ lua,rdt, een 	 voorschriften en is aansprakelijkheid uitgesloten. 
saltaleehiamaldna,al gaan. gettuingt 	 In punt 4 wordt aangehaald, dat "in dat kader het verlichtingsplan een beleidsregel zou zijn, niet 

zijnde een algemeen verbindend voorschrift." anoa,signedennelen , oidn,ditlyArat 
Punt 5 geeft een overzicht van de bezwaren van het bestuur, betreffende die van ~wie,  ~de- uan,destwatijedieldintp 	 juridische en praktische aard. 

.gaa rom zal "Man ren aitgegreale, 	 5.1 De bewoners kunnen er geen enkel begrip voor opbrengen, dat het plan zonder overleg tot 
raalacfindeiten adt. pané aitaaenen, 	 stand is gekomen. Het plan wordt als normschendend ervaren en men vraagt zich af of daardoor 
slecks-een 	lnrt/efrr'eoendaavualslaail 	het rechtszekerheidsbeginsel niet in het nauw raakt en of voldoende aandacht is besteed aan de 

democratische controle. 
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BATHMEN - De Belangenvereni-
ghooërmark heeft vorige 
week per brief ingestemd met de 
herziening van het verlichtings-
plan voor hun woongebied. Dit 
betekent dat nog voor de bouw-
vakvakantie ongeveer tien lan-
taarnpalen geplaatst worden in 
Looërmark. 
De gemeente komt metdit herzie-
ne plan tegemoet aan de wensen 
van de bewoners van de Looër-
mark. In het eerdere voorstel zou-
den er 76 lantaarnpalen komen in 
het woongebied. Bewoners vrees-
den voor de aantasting van het 
speciale karakter van het voorma-
lige bungalowpark en schreven 
een brief naar de gemeente waar-
in zij hun bezwaren uitten en een 
nieuw verlichtingsplan voorstel-
den. 

De Looërmark 
eens met ander 
verlichtingsplan 
Volgens dit nieuwe plan zouden 
alleen lantaarnpalen worden ge 
plaatst op kruispunten en bij toe 
gangswegen. 
De gemeente is hierop met de be 
woners en de Nederlandse Stich 
ting Voor ' Verlichtingskunde 
(NSVV) in overleg gegaan en heef 
besloten om het plan over te ne 
men. De belangenverenigin 
Looërmark zat eerder al om de ta 
fel met de NSVV en stelde naai 
aanleiding van dat overleg he,  
nieuwe verlichtingsplan op. Di 
plan wordt dus nu op de korte ter 
mijn uitgevoerd. 

wij krijgen de verlichting door onze strot gedtukt' 

Licht ligt gevoelig in Looërmark 

Commentaar hierop: 
a. niet ter zake doende 
b. de veiligheid t.a.v het verkeer 

behoeft een normaal onderhoud en wordt niet bevorderd door het aanbrengen van verlichting. De veiligheid tegen criminaliteit wordt door 
voorgestane verlichting absoluut niet bevorderd. 
c. Rapporten van Rijkswaterstaat, het Instituut voor Bos-en Natuuronderzoek in Wageningen en de Richtlijnen openbare verlichting 
natuurgebieden van de NSVV/CROW wijzen op de noodzaak terughoudender met wegverlichting om te gaan. 
Omdat géén van de door de gemeente aangedragen argumenten steekhoudend blijkt te zijn vragen wil ons af welke belangen 
gediend zijn met de uitvoering van het plan.  
5.4 verwijst naar het bestemmingsplan Looërmark (1985) , waarin staat: Dat het gebied nooit een volwaardig woongebied kan worden en 
"dus ook geen straatverlichtingsfaciliteiten". 
5.5 De keuze van het verlichtingsplan is gebaseerd op normen voor een bebouwde kom. Nu de Looërmark geen bebouwde kom is, maar 
doorgaans aangeduid wordt als natuurgebied, zou het o.i. aanbeveling verdienen de openbare verlichting te stoelen op de "richtlijnen 
openbare verlichting natuurgebieden 1997"(NSW en CROW). Mede in overleg met het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
zou dan gekomen kunnen worden tot een zogenaamde oriëntatie-verlichting". Dat betekend aan zekerheid grenzend de plaatsing van 
ca. 10 palen met gering vermogen, alleen op de kruispunten van de Looërmark. Deze aanbeveling wordt met kracht ondersteund door 
Ir. A. Buddenberg, Lighting Consultant van de meergenoemde NSW. Hij noemt de noodzaak van verlichting twijfelachtig, hij adviseert: 
Oriëntatie- verlichting. 
liet laatste punt 6 van de brief vraagt het Bestuur van de Belangenvereniging het plan tot nader datum op te schorten en samen met de 
gemeente te komen tot een alternatief plan. De brief - gedateerd op 23 Maart 1999 - eindigt met het motto: 

«de,  
uwv de (343artuvde. is' de steivw" ca. niet cie 

De ontwikkelingen daarna gingen toen in een versneld tempo. Wethouder Hulst was bereid te praten over het ontwerpplan, samen met Ir. Buddenberg, 
een vertegenwoordiger van de Belangenvereniging en werkgroep "Minder Licht." Op 13 Mei 1999 vond de bespreking plaats en de wethouder was toen 
bereid om een gewijzigd verlichtingsplan te overwegen..Het plan voldoet zelfs aan de eisen, zoals door de Algemene ledenvergadering van de Looërmark is 
gesteld, aldus een schrijven d.d.13 Mei 1999 aan de leden van de Belangenvereniging 
En ja, hoor; na nog wat gesteggel over en weer, mochten de leden van de belangenvereniging op 13 Juni 1999 de verheugende brief van het bestuur 
ontvangen: Het verheugt ons u te kunnen mededelen, dat de onderhandelingen met het gemeentebestuur Bathmen inzake vermelde aangelegenheid tot 
volle tevredenheid van beide partijen zijn afgerond. Dat hield in, dat voor de Looërmark een herzien verlichtingsplan is ontworpen, met als basis oriëntatie-
verlichting op kruisingen, splitsingen of slecht overzienbare delen van de openbare weg. Er komen elf masten van aluminium met en hoogte van 4 meter. 
Het armatuur bestaat uit en transparante glazen schaal en is rondschijnend. 
De lichtbron is een z.g. lagedruk natriumlamp SOX-E, typen. 18W. 
De masten worden geplaatst op openbaar terrein. In overleg met de 
aanwonenden zal via een piketpaaltje de juiste plek worden 	 1010 WOENSDAG 23 JUNI 1999 
gemarkeerd. De palen zullen ca. Augustus worden geplaatst.. 
Een geweldig succes dus voor het bestuur van de 
belangenvereniging en de strijdbare aktiegroep "Minder Licht". 
En zo kwam er een einde aan weer een strijd, door eendracht en 
saamhorigheid van de bewoners Looërmark uiteindelijk tot een goed 
einde gebracht Laat ons nu maar verder met rust....Zou 'k zo zeggen.! 

Tot slot nog even dit: Ton, bedankt voor je alertheid bij het begin van deze soap; 
Chris, bedankt voor je vastberadenheid: Je hebt het er niet makkelijk mee gehad; 
Ben t ("in heaven") dank voor je meesterlijke brief aan de gemeente, 
Icg, ergens in Drente, dank voor je penningenbeheer, Willem, dank voor je technische 
inbreng; Jan v.J. ergens in Zuid Holland; Duco , voor je aandeel in het natuurbehoud; 
Herman, voor je vastberadenheid en je doorzetitngsvermogen en tot slot André: 

"Wat hebbe toch een skik e'had bie ce in de keuken met de "Minder Lichtverga-
deringen-. Moor vertel es: wat was toch dat typische drankjen, wei,   mien altied inskonken 
en ik doarrnoa op weg noar huus en in 't pikkedonker (Was d'r toen maar licht..9 

al zwierend in de tuinen van de buren deed belanden..? 

Vriendelijke groeten; 	Toon Stenvert 

Door BRIGILT BLUIM1NCK 

BATHMEN - Veel bewir 
nets van de Looërmark in 
Bathmen zitten niet te 
wachten op straatverlich-
ting In hun bosrijke 
woonomgeving..,We krij-
gen de verlichting door 
onze strot gedrukt, met 
als argument dat het 
daarmee bij ons veiliger 
zou zijn. Daar geloof ik 
niets van. Er is hier bij-
voorbeeld nog nooit inge-
broken", zegt een be-
woonster van de woon-
kern. De vrouw. die ano-
niem wenst te blijven, is 
een van de velen In Looër-
mark die het niet eens 
zijn met het besluit van de 
gemeente om in alle ker• 
nen van Bathmen, dus 
ook In tooërmark ver-
lichting te plaatsen. Deze 
straatverlichting moet 
voldoen aan de nieuwste 
nonnen van de Neder-
landse Stichting voor Ver 
lichtingskunde. 

5.2 In dit punt protesteert het bestuur 
tegen de manier van ter visie 
legging van het plan. Summier is 
gesproken over verbetering van de 
verlichting in de gemeente Bathme.  
Het blijkt, dat niet één van de 
bewoners op de hoogte te zijn 
geweest van het plan. Bij gebrek 
aan duidelijkheid is aan ons bestuu 
(en/of de bewoners) de gelegenheil 
ontnomen om ons standpunt 
kenbaar te maken. 

.3 De argumentatie, die de gemeente 
aandraagt om het plan te 
verwezenlijken zijn: 
a. Het aansprakelijkheidsaspect 
b. veiligheid (verkeer + 

criminaliteit ) 
c. rapporten 
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